UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Nicolaes de Clerck | Boeckvercooper ende constdrucker
Boek en prent bij de Delftse uitgever Nicolaes de Clerck (ca. 1599-1623)
Schrier, I.
Publication date
2019
Document Version
Other version
License
Other
Link to publication
Citation for published version (APA):
Schrier, I. (2019). Nicolaes de Clerck | Boeckvercooper ende constdrucker: Boek en prent bij
de Delftse uitgever Nicolaes de Clerck (ca. 1599-1623). [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023

5 : ‘ter ere vande huyse van nassau’

in de vorige hoofdstukken ontmoetten we Nicolaes de Clerck als auteur, vertaler, boekuitgever en uitgever van gegraveerde portretten. De volgende
twee hoofdstukken gaan over de overige prenten die hij op de markt bracht: de
politieke prenten en kunstprenten.
De politieke prenten die werden uitgegeven tot eer en meerdere glorie van het
geslacht Nassau en de Republiek zijn een spannende groep binnen het fonds
van De Clerck. Zo is er fascinerend materiaal overgeleverd over een buitengewoon gecompliceerde prentuitgave die Nicolaes de Clerck publiceerde in samenwerking met de drukker en uitgever Henrick van Haestens en de koopman
Pieter van der Dycke. Het betreft een monumentale, uit verschillende delen
samengestelde ‘caerte’ van circa twee bij twee meter met de stamboom van het
huis Nassau en voorstellingen van de militaire overwinningen die het Staatse
leger had behaald onder leiding van Maurits van Nassau in de jaren 1590 tot
en met 1600. Het was zonder twijfel het meest prestigieuze propagandaproject in de Republiek waarbij niet alleen meerdere uitgevers, maar ook meerdere
graveurs betrokken waren, en de nog jonge rechtsgeleerde en schrijver Hugo
de Groot (1583-1645). Voor het onderzoek naar de relatie tussen het boek- en
prentbedrijf is het een interessant gegeven dat deze prentuitgave van 1600-1601
verband houdt met het verschijnen van enkele boeken van Jan Jansz Orlers
(1570-1646), de Nassauschen laurencrans van 1610 en La genealogie des illustres comtes
de Nassau [...] avec la description de toutes les victoires van 1615.
5.1 Politieke prenten
Nicolaes de Clerck leefde in een roerige tijd. Tijdens zijn kinderjaren werd de
Unie van Utrecht gesloten (1579), koning Filips II afgezworen (1581) en Willem
van Oranje in Delft vermoord (1584). Ook viel Antwerpen in Spaanse handen
(1585) en werd de Spaanse Armada voor de Engelse kust verslagen (1588). De
Clerck leefde in de tijd waarin eerst François van Anjou, broer van de koning
van Frankrijk, en vervolgens de graaf van Leicester, favoriet van koningin Elizabeth, landvoogd van de Nederlanden waren (resp. 1581-1583 en 1585-1588) en
hij maakte mee dat Maurits van Nassau in 1585 - als opvolger van zijn vader
Willem van Oranje - als stadhouder van Holland en Zeeland werd aangesteld.
Begin 1587 werd Maurits benoemd als kapitein-generaal over de krijgsmacht
van beide provincies. In 1590-1591 werd hij ook stadhouder en kapitein-generaal van Gelderland, Utrecht en Overijssel. Maurits kreeg de leiding over de
militaire operaties tegen de Spanjaarden en verwierf als veldheer internationale
roem. Als jongeman zal Nicolaes de Clerck het nieuws hebben gevolgd over
de wapenfeiten van Maurits, zoals de Inname van Breda in 1590 en de Slag
bij Nieuwpoort in 1600. Na moeizame jaren waarin het Staatse leger niet veel
meer kon uitrichten, volgde uiteindelijk het Twaalfjarig Bestand (1609-1621),
de strijd tussen de remonstranten en de contraremonstranten, de Synode van
Dordrecht (1618-1619) en de terechtstelling van landsadvocaat en raadpensiona-
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ris Johan van Oldenbarnevelt. De geschiedwerken waarin de portretten van De
Clerck werden uitgegeven, vertelden over de aanloop, het verloop en de afloop
van deze gebeurtenissen. De Clerck woonde en werkte bovendien niet ver van
het politieke centrum van de Republiek.
In de notariële documenten van 1624 en 1626 aangaande de verkoop van koperplaten uit de boedel van Nicolaes de Clerck wordt een aantal platen genoemd
met onderwerpen die gerelateerd waren aan politieke gebeurtenissen, zoals ‘den
plaet bestaende vande trongien vande treves maeckers’ die in het vorige hoofdstuk werd geïdentificeerd als de plaat voor de prent getiteld Ware Afbeeldinge der
H. Ambassadeurs ende Gecommitteerde[n] tot het Bestant met achttien portretten
van de afgevaardigden die aanwezig waren bij de bestandsbesprekingen die vanaf begin 1607 tot maart 1609 in Den Haag gaande waren tussen de Republiek
en Spanje.1 De in 1624 genoemde koperplaten van ‘het innemen van Breda ende
den slach van Thurenhout’ hebben te maken met het in de inleiding genoemde
project waar Nicolaes de Clerck in 1600-1601 bij betrokken was. Deze twee platen waren volgens de documenten van 1624 De Clercks eigendom. De Clerck
had eveneens een koperplaat in zijn bezit van de ‘spaense vloot’. Hij had ook
‘twee plaetiens vande prinsen van Orange[,] Maurits ende Henrick’, en ‘twee
copere platen vande sepelture vande prince van Orange’. Ze komen alle in dit
hoofdstuk aan de orde, evenals het Vogelvluchtperspectief van Den Haag dat De
Clerck in samenwerking met Johannes van Londerseel op de markt bracht,
maar waarvan hij de koperplaten waarschijnlijk nooit in zijn bezit heeft gehad.
5.2 De genealogie van Maurits en zijn wapenfeiten
Al vroeg in zijn carrière als uitgever - in de jaren 1600-1601 - werkte Nicolaes
de Clerck aan een ambitieus project. Het werd opgezet toen Maurits de Slag
bij Nieuwpoort won. Nieuwpoort was een nipte zege geweest en de operatie
van de Staten tegen Duinkerken werd door Maurits afgeblazen. Toch werd
er gesproken over een schitterende overwinning. Ze had vooral een psychologische betekenis en veroorzaakte een stortvloed aan pamfletten en prenten.
Het project van De Clerck betrof een grote ‘caerte’ tot eer en meerdere glorie
van het geslacht Nassau en Maurits.2 De Clerck werkte samen met de Leidse
boekdrukker en uitgever Henrick van Haestens - met wie hij een jaar eerder
onder meer de Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke recreatie had uitgegeven - en

1 Zie voor de notariële stukken van 1624 en 1626 ook hoofdstuk 2 en bijlage 1.
2 Arthur Eijffinger heeft vanaf 1978 meerdere artikelen aan dit project gewijd en
dit hoofdstuk is schatplichtig aan zijn werk. Wel heeft archiefonderzoek nieuwe
gegevens boven water gehaald. Eijffinger benaderde het project vanuit de auteur
Hugo de Groot, zie ‘Prent en Puntdicht’ (Eijffinger 1978) en ‘De Geslachtsboom
van Nassau van 1601’ (Eijffinger 1980a). Deze artikelen zijn in ongewijzigde vorm
opgenomen in het proefschrift Grotius Poeta van 1981 (Eijffinger 1981a). In hetzelfde
jaar verscheen ook een artikel in het Jaarboek Vereniging Oranje Nassau Museum
(Eijffinger 1981b, pp 20-40). Zie over het propagandaproject ook Keyes 1981,
Zandvliet 2000, Klinkert 2005 en Van Hooijdonk 2014.



‘ter ere vande huyse van nassau’

de koopman Pieter van der Dycke die net als Haestens in Leiden woonde.3
Een compleet exemplaar van de prentuitgave is - voor zover bekend - niet
overgeleverd. Dat ze heeft bestaan en wie betrokken waren, blijkt uit verschillende archiefbescheiden en andere documenten.4 Zo is het werk beschreven
in de archieven van de Staten-Generaal, want zij verleenden de drie uitgevers
op 28 december 1600 een privilege van twaalf jaar.5 Het privilege verbood anderen in de Republiek om het werk zonder toestemming op enigerlei wijze te
kopiëren en uit te geven. Ook het verkopen van een vergelijkbaar werk was
verboden. Op het overtreden van het privilege stond een boete van maar liefst
1000 gulden.6 Het werk wordt opnieuw genoemd in een resolutie van 5 maart
1601. Toen besloten de Staten-Generaal om de uitgevers met 100 rijksdaalders
(250 gulden) te belonen.7 De uitgevers wilden optimaal van de vrijgevigheid van
de autoriteiten profiteren en presenteerden hun werk ook aan de Staten van
Holland, verschillende steden en aan Maurits.8 Op 3 maart 1601 besloten de
Staten van Holland de uitgevers te belonen met een bedrag van 200 pond (200
gulden).9 De stadsbesturen van Utrecht, Delft en Haarlem gaven respectievelijk
3 Over Pieter van der Dycke was tot voor kort nauwelijks iets bekend. Uit
archiefonderzoek is gebleken dat hij werd geboren in Nieukerck en woonde in OostSouburg op Walcheren (Zeeland). Hij kwam in Leiden terecht door zijn huwelijk
in december 1584 met de Leidse weduwe Tanneke Haegel. Van der Dycke wordt
genoemd als koopman en woonde op de Hooigracht. Hij overleed in mei 1602 en
werd begraven in de Hooglandse Kerk in Leiden. Zie Bredius 1915-1922, dl 7, p. 64
en Leiden, RA: DTB, inv. 1, fol. 171v, 22 dec. 1584; Leiden, RA: Stadsbestuur 15741816 (SA II), Register van te Leiden begravenen: toegang 501A, inv. 1313, 31 mei 1602.
Over het huis op de Hooigracht zie Leiden, RA: Oud Notarieel Archief, notaris W.
van Oudevliet: toegang 506, inv. 52, fol. 145v, 20 juni 1587; idem, notaris S.L. van der
Wurt, toegang 506, inv. 22, fol. 30, 9 febr. 1594; idem, inv. 23, fol. 3, 4 jan. 1595 en idem
inv. 23, fol. 32, 11 febr. 1595.
4 De transcripties van deze documenten heb ik toegevoegd in bijlage 5.
5 Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1797, Akteboeken: toegang 1.01.02, inv.
12298, fol. 329r-329v, 28 dec. 1600 en idem, Minuutresoluties: toegang 1.01.02, inv. 26,
fol. 412r-412v, 28 dec. 1600.
6 Ter vergelijking: de boete voor het breken van het privilege verleend aan De
Clerck voor het kruidboek van Dodoens was 600 gulden (zie hoofdstuk 3) en op het
namaken van de prenten van het praalgraf in de Nieuwe Kerk in Delft (zie paragraaf
5.3) stond een boete van 300 gulden. Over het verlenen van privileges voor prenten in
de Republiek zie Orenstein 2006, pp 313-346 en Kolfin 2011, pp 25-30.
7 Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1796, Netresoluties: toegang 1.01.02, inv.
3146, fol. 98v, 5 maart 1601.
8 Op deze uitgekiende uitgeversstrategie kom ik terug in hoofdstuk 7.4.
9 Den Haag, NA: Staten van Holland 1572-1795, Netresoluties: toegang 3.01.04.01,
inv. 367, fol. 321v, 3 maart 1601. De carolus gulden en de artesische pond, welke werd
gebruikt in de gehele Republiek, behalve in Zeeland, hadden dezelfde waarde. De
pond en de gulden werden beide verdeeld in 20 stuivers en 1 stuiver in 16 penningen;
zie Orenstein 1996, p. 89, noot 6.
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25, 30 en 40 gulden.10 Leiden besloot een exemplaar te kopen voor 30 gulden.11
De raad en thesaurier-generaal van stadhouder Maurits, Jasper van Kinschot,
betaalde de uitgevers op 17 april 1601 zeven nobels (gouden munten) ter waarde
van 35 gulden en 20 gulden voor het inkleuren van het werk aan Caerel Lijffrings,12 vermoedelijk de uit Antwerpen afkomstige Carel Liefrinck de Jonge
(1559-1624) werkzaam in Leiden vanaf 1586.13 In 1601-1602 werd het werk ook
in Frankrijk verspreid en gepresenteerd aan koning Hendrik IV, zo blijkt uit
stukken in het rechterlijk archief te Leiden en uit een brief van Hugo de Groot
aan de Franse historicus Jacques-Auguste de Thou.14
De genoemde archiefbescheiden en documenten vullen elkaar aan over het
uiterlijk en de inhoud van het prentproject van De Clerck, Haestens en Van
der Dycke. Het ging volgens de bronnen om een grote gedrukte ‘caerte’ met de
10 Utrechts Archief: Stad Utrecht, Financiekamer 1577-1795 (2e kameraar):
toegang 702-2, inv. 1259-26 (1600-1601), fol. 35r; Delft, SA: Stadsbestuur (eerste
afdeling), Thesauriersrekeningen: toegang 1, inv. 678-34 (1601), fol. 179v-180r;
Haarlem, Noord-Hollands Archief: Oud Rechterlijk Archief: toegang 3111, inv. 47.3,
fol. 162r.
11 Leiden, RA: Stadsbestuur, toegang 501A, inv. 49, fol. 272v-273r, 14 febr. 1602;
idem, inv. 1414, 16 maart 1602; idem, inv. 7473, fol. 692r, 3 april 1602 en idem, inv. 7852,
bij fol. 692r. Verder onderzoek moet duidelijk maken of de prentuitgave nog aan
andere steden werd gepresenteerd. Amsterdam, Den Haag en Middelburg hebben
het werk niet gekregen en/of geen beloning betaald, volgens de nalezingen van de
rekeningen van deze steden gepubliceerd door Van Biema 1905-1906, Van Biema 1912
en Kesteloo 1899. Ook in de rekeningen van Dordrecht heb ik niets gevonden; zie
Dordrecht, RA: toegang 3, inv. 2617, 2970-2972.
12 Dit blijkt uit een schriftelijke verklaring van 9 maart 1602; Leiden, RA:
Stadsbestuur 1574-1816 (SA II), Bijlagen bij de rekeningen van de tresorier
ordinaris, 1575-1811: toegang 501A, inv. 7852, bij fol. 692r, blad 2. De verklaring is
vermoedelijk opgesteld als antwoord op de vraag van het Leidse stadsbestuur wat
een exemplaar van de wandkaart zou moeten kosten. De thesauriersrekeningen
en betalingsordonnanties van de Nassause Domeinraad van de betreffende jaren
zijn niet bewaard gebleven; zie Den Haag, NA: Nassause Domeinraad vanaf 1581:
toegang 1.08.11. De rekeningen en ordonnanties van latere jaren bevestigen dat ook de
Oranjes betaalden voor werken die hun werden aangeboden; zie Groenveld 2007, pp
156-158.
13 Over Carel Liefrinck de Jonge zie Briels 1997, p. 352 en Groenendijk 2008, p.
492. Liefrinck wordt ook genoemd als inkleurder van exemplaren van de loterijkaart
van 1596 voor het Leidse dol- en pesthuis, gegraveerd door Jacques de Gheyn II; zie
Ekkart 1974a, p. 116; Koppenol 1998, p. 62 en Heijbroek 2000, p. 53. Zie ook Ekkart
1974b, p. 183, noot 26 en Ekkart 1976, p. 90.
14 Leiden, RA: Oud Rechterlijk Archief, Dingboeken: toegang 508, inv. 43FF, fol.
58v-59r, kort recht 7 nov. 1602; Leiden, GA: Oud Rechterlijk Archief, Vonnisboeken:
toegang 508, inv. 45N, fol. 265r-266r en Leiden, RA: Oud Rechterlijk Archief,
Getuigboeken: toegang 508, inv. 79H, fol. 269r. Voor de brief van Hugo de Groot aan
Jacques-Auguste de Thou zie De Groot/Molhuysen 1928, dl 1, nr 22.
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genealogie of stamboom ‘vanden doorluchtigen, hooghlycken ende getrouwen
huyse van Nassau’ - ook beschreven als de geslachtsboom van Maurits van Nassau - met alle namen, titels, wapens en blazoenen en gebaseerd op de originele
registers van het huisarchief. De stamboom was rondom versierd met voorstellingen van alle, of in ieder geval de voornaamste, overwinningen in opdracht van
de Staten-Generaal op de vijand behaald door Maurits en zijn familie.15 Het
ging om voorstellingen van belegeringen van steden, versterkingen, kastelen en
schansen, waaronder een nauwkeurig uitgewerkte prent van Breda, een prent
van de veldslag bij Turnhout, een prent van de Slag bij Nieuwpoort en één van
de verovering van de Grote Schans (vermoedelijk het fort Sint-Andries, gelegen
tussen Maas en Waal bij Heerewaarden in Gelderland).16 Op de ‘caerte’ stonden
versregels van Hugo de Groot. De in Delft geboren De Groot was in april 1601
achttien jaar geworden. Hij had zijn studie aan de universiteit afgerond en was
begonnen aan zijn carrière als advocaat in Den Haag.17
In eerdere studies is geopperd dat het project van De Clerck, Haestens en Van
der Dycke een uitgave betrof van een prent met de stamboom van Nassau in
combinatie met een gebonden prentenatlas met voorstellingen van wapenfeiten.18 Enkele archiefstukken die ik hierboven noemde, waren de auteurs van
deze studies echter nog niet bekend. In deze documenten staat uitdrukkelijk
dat de stamboom ‘rontsomme verciert’ was met de wapenfeiten. In feite bestond
het werk uit verschillende voorstellingen die aan elkaar moesten worden gezet
tot één groot geheel. De prenten van de wapenfeiten die plaatsvonden in de jaren 1590-1600 werden als versiering gemonteerd op drie of vier zijden van de, zo
zal nog blijken, meerbladige stamboomprent. Overigens wil dat niet zeggen dat
de sieraden of randprenten niet ook als aparte bladen konden worden gedrukt
en verspreid of dat de stamboom niet tevens zonder sieraden werd verkocht.
Het monteren van een prent en verschillende ‘sieraden’ tot één groot geheel
is bekend van topografische kaarten en stadspanorama’s.19 [5 1] Bij dergelijke
kaarten werden instructies voor de montage meegeleverd. De meeste plakinstructies zijn na gebruik weggegooid. In het Rijksmuseum van Amsterdam
15 Ze zijn beschreven als voorstellingen van ‘heerlycke victorien ende miraculeuse
verlossinghen’ en algemener als ‘exploicten van Oorloge’, ‘exploiten vrome heroique
ende mannelycke daden’ of ‘parcken vande voornaemste exploicten vroome ende
mannelycke daden’.
16 Fort Sint-Andries was het grootste militaire bouwwerk van de Spanjaarden
in ons land. In 1600 kwam het fort in Staatse handen. Over Sint-Andries zie Van
Meteren 1614, fol. 3K1r en 3L5r.
17 Over De Groot zie Nellen 2007. De Groot had al verschillende versregels
geschreven voor prenten van Jacques de Gheyn II, bijvoorbeeld voor zijn Slag bij
Turnhout van 1597. Over de relatie met De Gheyn II en de prenten met versregels van
De Groot zie New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II.
18 Zie Eijffinger 1978, o.a. p. 199; Eijffinger 1981b, p. 27; Van Regteren Altena
1983, dl 1, pp 101-102; Zandvliet 2000, nr 4, p. 168; Klinkert 2005, pp 79-80 en Van
Hooijdonk 2014, p. 135.
19 Van den Brink 1989, pp 51-52.
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1 | Kaart Figuratief van Delft, ets en gravure, 1590 x 1760 mm.
Londen/New York, Daniel Crouch Rare Books, 2018

2 | Monteerinstructie voor de tweede uitgave van de Kaart
Figuratief van Delft, 1703, Amsterdam, Rijksmuseum, RP-PAO-11-93

wordt een dergelijke instructie bewaard ‘voor de koopers ende plackers van de
geoctroyeerde kaerte der stadt Delft’. [5 2] De Amsterdamse kunstverkoper
Pieter Mortier en drukker van de tweede uitgave van de Kaert Figuratief van Delft
in 1703 beschreef en toonde in deze instructie een vijftal manieren waarop de
verschillende onderdelen van de Kaert - een plattegrond, profiel en prenten met
voorstellingen van de kerken en gebouwen van Delft en de daarbuiten gelegen
ambachtsheerlijkheden - aan elkaar konden worden gezet.20
Een dergelijk werk was bedoeld om aan de muur te worden opgehangen,
gemonteerd op linnen en voorzien van houten rollen. Indien gewenst werd zo’n
werk met de hand ingekleurd. In het vervolg zal het woord ‘wandkaart’ worden
gebruikt om de uitgave van De Clerck, Haestens en Van der Dycke te benoemen. Het woord ‘kaart’ onderscheidt hier de gehele assemblage van de prenten
of delen waaruit deze werd opgebouwd. Ook in de archiefstukken spreekt men
overigens van een ‘caerte’. Dat de kaart werd opgehangen aan de muur is waarschijnlijk de reden dat er geen compleet exemplaar van het werk is overgeleverd.
Verbleekt, bevlekt en gescheurd of simpelweg als verouderd beschouwd, zijn de
exemplaren van de muur gehaald en weggegooid. De kaart was te groot om als
één geheel te worden bewaard in een album of portefeuille. De onderdelen van
de ongemonteerde exemplaren raakten in de loop van de tijd verspreid. Toch
kunnen de meeste prenten en teksten die bij de oorspronkelijke wandkaart
20 Voor deze plakinstructie zie Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-AO-11-93. Voor
de Kaert Figuratief zie Houtzager e.a. 1997; Liedtke e.a. 2001, pp 506-508, nrs 134-135;
Van der Waals 2006, pp 23-24, nrs 2-3 en Verbaan 2014, pp 220-227.
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hoorden, worden geïdentificeerd. Ze zijn terug te vinden als losse bladen of als
illustraties in boeken en albums. In onderstaande paragrafen doe ik een voorstel
voor de reconstructie van de ‘caerte’, wordt de functie van de kaart besproken
en zal blijken dat het boek- en prentbedrijf ook in dit geval met elkaar waren
verbonden.21
5.2.1 De stamboom van het geslacht Nassau
Het hart van de wandkaart was een stamboom. De oorspronkelijke uitgave
van deze stamboom is niet teruggevonden. Er is wel een latere uitgave van de
prent bekend. Het betreft een heruitgave van omstreeks 1615 opgenomen in de
Généalogie des illustres comtes de Nassau van Jan Jansz Orlers.22 Nicolaes de Clerck
noemde de prent en de Généalogie in zijn Tooneel der beroemder hertogen princen
van 1617. De Clerck vond het niet nodig om het geslacht Nassau in zijn Tooneel
uitgebreid te beschrijven en stelde:23
Dit geslachte puntelick ende particulierlick te beschrijven, als wy gewoon zyn
tot noch toe in onse beschrijvinghen, achten wy onnoodich, also de genealogie
int breede in cooper platen over een wijle tijts volkomelic is ghesneden, ende
daaerenboven een volcomen boeck tot Leyden uytgegeven, vant selve hooch-beroemt-huys ende stamme, in allerfijne deelen ende tacken onderscheyden, waer
toe wy den curieusen leser wijsen.
De Généalogie des illustres comtes de Nassau werd in 1615 in Leiden uitgegeven bij
Henrick van Haestens en Jan Jansz Orlers. Het werk verscheen in 1616 ook in
een Nederlandse en een Latijnse vertaling, respectievelijk als de Geslacht-boom
der graven van Nassau en de Genealogia illustrissimorum comitum Nassoviae. In de
Franstalige uitgave van 1615 en de Latijnse vertaling van 1616 - niet in de Geslacht-boom - werd een meerbladige stamboomprent ingebonden.24 De prent is
niet in elk overgeleverd exemplaar van dit boek te vinden, maar dat ze erin
hoorde blijkt onder meer uit de aanwijzing voor de boekbinder in beide edities. In de Franstalige editie staat: ‘Les VII Cartes de la Genealogie de Nassau
d’on mettre en la premier tome de ce livre, au commencement de description
d’icelle’.25
21 Zie voor de reconstructie ook bijlage 6.
22 Deze prent werd al onder de aandacht gebracht door Eijffinger 1980a en 1981b.
Dodt van Flensburg 1842, pp 138-139 had daarvoor al eens gewezen op de relatie
tussen de archiefstukken over het project van De Clerck, Haestens en Van der Dycke
en de Généalogie van Jan Jansz Orlers.
23 De Clerck 1617, fol. Z6v.
24 FM 898A (a).
25 Orlers 1615, fol. 2P6r. In de Latijnse editie van 1616 staat op fol. M6v: ‘Icones
Genealogiae Nassovicae collocari debent pag. 22’. Eijffinger 1980a, pp 100-101 en
Eijffinger 1981b, p. 32, noot 76 maken melding van in ieder geval vijf exemplaren van
de Généalogie en Genealogia van 1615 en 1616 waarin de prent werd opgenomen. Ik zag
de prent in Amsterdam, UB: OM 63-575; Den Haag, KB: KW 357 D 6 (Orlers 1615)
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3 | De zeven delen van de stamboomprent aaneengelegd.
Afbeelding uit Eijffinger 1980a

4 | Blad C van de Genealogia Illust. Familiae Comit. Nassaviorum met cartouche en kleurinstructie, ets en gravure, 415 x
498 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-79.493C

De stamboomprent in de Généalogie van 1615 en de Genealogia van 1616 bestaat
uit zeven delen van verschillende afmetingen, beletterd A t/m G. De letters zijn
een instructie voor de binder. Ze vertellen in welke volgorde de bladen moesten worden ingebonden. De zeven delen werden gedrukt van acht koperplaten.
Voor deel B waren twee platen nodig. Aaneengelegd vormen de zeven bladen
een onvolledige rechthoek van 1250 x 1450 mm. [5 3] Linksboven en links in
het midden ontbreken één of meer delen. Op het missende gedeelte linksboven
stond (ten minste) het begin van de titel van de prent: [Genealogia Illu]st. Familiae Comit. Nassaviorum. De voorstelling van de stamboom zelf is compleet en
bestaat uit medaillons en banderollen, ieder onder een gekroond wapenschild
en met de Latijnse beschrijving van een lid van één van de zeven takken van
het geslacht Nassau. De zeven takken vertegenwoordigen Dillenburg, Beilstein, Wiesbaden-Idstein, Weilburg, Saarbrücken, Oranje en Gelderland-Zutphen. Linksonder op de prent is een rolwerk cartouche gegraveerd. Op enkele
exemplaren is in deze cartouche een tekst in boekdruk geplakt met de titel
van het werk, de uitgeversnaam van Jan Orlers en de opmerking dat het werk
met privilege werd uitgegeven.26 [5 4] Orlers had in 1615 een vijfjarig privilege
gekregen voor zijn Généalogie.27 Onder de cartouche staan instructies voor het
kleuren van de stamboom. Vergelijkbaar met het schilderen op nummer zijn in
de wapenschilden letters gezet, zodat de inkleurder wist welke vlakken welke
kleur moesten krijgen: g(oudgeel, aureus), b(lauw, caceruleus), gr(oen, viridis),
r(ood, ruber) of s(wart, niger). Zonder kleuren hadden de wapenschilden immers geen betekenis. Wie de stamboomprent graveerde is helaas niet bekend.28
De grootte en het uiterlijk van de stamboomprent in de Généalogie van Orlers
passen bij de beschrijving van de prent in de eerder genoemde archiefbescheiden met betrekking tot de wandkaart. Dat de stamboomprent een latere uitgave is van de prent van omstreeks 1600, uitgegeven door De Clerck, Haestens
en Van der Dycke, wordt ook ondersteund door de inleiding van de Généalogie.
Orlers schreef in deze inleiding dat de prent eerder was verschenen in de vorm
van een kaart en zonder uitleg.29
Ook aan de stamboomprent zelf is te zien dat er sprake is van een heruitgave.
De overgeleverde exemplaren die mij bekend zijn, vertegenwoordigen een latere
staat van de prent. Zo is de tekst aangepast in de banderol van Filips Willem, de
en Amsterdam, UB: OG 69-14 (Orlers 1616).
26 ‘Genealogie des Tres-Illustres Comtes de Nassau. A Leyde, Chez Iean Orlers.
Avec Privilege’ of ‘Genealogia Illustrissimorum Comitum Nassoviae. Lugduni
Batavorum, Apud Ioannem Orlers. Cum Privilegio’.
27 Resolutiën b, dl 2, p. 467, 8 juli 1615.
28 De persoon die de prent heeft gemaakt moet vermoedelijk gezocht worden
onder de graveurs die kleine letters in koperplaat konden snijden.
29 Orlers 1615, fol. π4r: ‘Outre ce que mesmes ceste Généalogie vous a desja passé
quelques années, esté consacrée, lors qu’on l’a produite en forme de Carte & sans
aucune explication; suivant quoy, certes a beaucoup plus forte raison, vous doit elle
encores appartenir maintenant qu’elle revient comme parée de nouveau, & enrichie
de plusieurs annotations & descriptions memorables.’
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oudste zoon van Willem van Oranje. De originele tekst in de banderol is nog half
leesbaar en refereert aan de ballingschap van de prins in Spanje en zijn terugkeer
naar de Zuidelijke Nederlanden in 1596. [5 5] De nieuwe tekst heeft betrekking
op Filips’ huwelijk met Eleonora de Bourbon in november 1606. Een tweede wijziging betreft de banderol van Maurits waarin een verwijzing naar de Orde van
de Kousenband is toegevoegd. Maurits ontving deze in februari 1613 uit handen
van de Engelse koning Jacobus I. Rond het wapenschild van Maurits is nu ook
het ereteken van de ridderorde gegraveerd: een geknoopte kousenband met de
zinspreuk ‘Honi soit qui mal y pense’. De Engelse Orde van de Kousenband was
een protestantse orde, in tegenstelling tot de Orde van het Gulden Vlies waarvan
Maurits’ broer Filips Willem sinds 1599 lid was en wiens ordeteken ook op de
prent is gegraveerd.30 Vermoedelijk werd de prent gewijzigd in opdracht van Jan
Jansz Orlers. Orlers behandelde Maurits namelijk uitgebreid in zijn Généalogie en
besteedde maar liefst elf van de vijftien pagina’s over Maurits aan de beschrijving
van de ceremonie betreffende het overhandigen van de Engelse ordetekens. Dan
moest er natuurlijk wel naar de ridderorde worden verwezen op de prent die in
de Généalogie werd opgenomen.
Zonder de veranderingen betreffen de laatste gegevens op de prent het jaar
1599.31 Een datering van de eerste uitgave van de prent in of kort na 1599 is in
overeenstemming met het project van Nicolaes de Clerck, Henrick van Haestens en Pieter van der Dycke.
Twee gemonteerde stamboomprenten
In het Koninklijk Huisarchief in Den Haag wordt een gemonteerd exemplaar
van de stamboomprent bewaard.32 [5 6] Een tweede exemplaar vond ik in
Wiesbaden.33 In tegenstelling tot de exemplaren in de Généalogie en Genealogia
van Orlers vormen de afzonderlijke bladen van de prenten in Den Haag en
Wiesbaden een volledige, gesloten rechthoek en is de gegraveerde titel van de
prent compleet. Deze gemonteerde exemplaren vertegenwoordigen eveneens
een latere staat van de prent. De inhoudelijke wijzigingen zijn al doorgevoerd.
De exemplaren moeten rond dezelfde tijd of later zijn gedrukt dan de prenten
in Orlers’ Généalogie en Genealogia. Op beide exemplaren zijn de letters A t/m
G gedrukt. Die werden op de koperplaten gegraveerd met het oog op het boek
waarin de prent zou worden ingebonden, niet voor de montage van de stam30 Het is onduidelijk of de verwijzing naar de Orde van het Gulden Vlies bij
Filips Willem eveneens is toegevoegd of dat het ordeteken al op de eerste staat van
de prent stond.
31 Zie ook Eijffinger 1980a, pp 97-99 en Eijffinger 1981b, pp 33-36. Het ging
om twee sterfdata: Maria van Nassau stierf in mei 1599, Magdalena van Nassau in
augustus 1599.
32 Den Haag, Koninklijk Huisarchief: TO/2000 (olim 13 XII 7). Zie voor dit
exemplaar ook Eijffinger 1980a, pp 101-102; Eijffinger 1981b, p. 36 en Zandvliet 2000,
nr 4, pp 167-168.
33 Wiesbaden, Hochschul- und Landesbibliothek: gr. 2° Gb 3114. Met dank aan
de heer Martin Meyer.



5 | Details van blad C (links) en blad D (rechts) van de
Genealogia Illust. Familiae Comit. Nassaviorum, met links het
wapenschild van Filips Willem en rechts dat van Maurits.
Daaronder de banderollen waarin de tekst is aangepast.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-79.493C-D
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6 | Anoniem, Genealogia Illust. Familiae Comit. Nassaviorum,
ets en gravure, 1250 x 1450 mm. Den Haag, Koninklijk
Huisarchief, TO/2000
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boom. Niet op elk deel van de meerbladige stamboomprent staat een letter en
voor het monteren van de prent zijn de letters niet op een logische volgorde
aangebracht. Hoe de delen aaneengelegd moesten worden, blijkt niet uit de
letters A t/m G, maar uit de kleine nummers bij de stamboomlijnen aan de
randen van de afzonderlijke bladen: bij lijnen die op elkaar moesten aansluiten
staat hetzelfde nummer. [zie 5 5]
De topografische kaart die op beide gemonteerde exemplaren is geplakt, getiteld Comitatus Nassovici & vicinorum locorum descriptio nova, heeft ook nooit
bij de oorspronkelijke wandkaart gehoord.34 De topografische kaart (ca. 300
x 395 mm) brengt het Duitse grondgebied van het huis Nassau in beeld, het
gebied ten noord-westen van Frankfurt. De prent werd gegraveerd door Nicolaes Geelkercken (1585/86-1656) en is van veel latere datum dan de wandkaart
van De Clerck, Haestens en Van der Dycke.35 De prent werd vermoedelijk in
opdracht van Jan Jansz Orlers vervaardigd voor diens Genealogia.36
De ‘Genealogia Illustrium Comitum Nassaviorum’ van Hugo de Groot
De kaart van Geelkercken hoorde oorspronkelijk niet bij de stamboomprent.
De eerste uitgave van de stamboom verscheen vermoedelijk wel in combinatie met het gedicht Genealogia Illustrium Comitum Nassaviorum van Hugo de
Groot.37 We weten uit een brief die Hugo de Groot op 31 juli 1601 schreef aan
de historicus Jacques-Auguste de Thou dat De Groot bij de wandkaart betrokken was. Zijn gedicht over het geslacht Nassau werd - net als de stamboomprent - opgenomen in de Généalogie en Genealogia van Orlers van 1615 en 1616,
34 Op het gemonteerde exemplaar in Wiesbaden zijn nog twee andere prenten
geplakt. Deze prenten werden vervaardigd in de tweede helft van de zeventiende
eeuw en zijn later toegevoegd. Het gaat om een prent met linksboven het wapen van
Willem III als heerser van Engeland (vanaf 1689). Daarnaast is in de cartouche een
klein portret van keizer Adolf van Nassau geplakt. Deze prent (met onderschrift
108 x 62 mm) is bekend uit Arnoldus Montanus’ Auriaco-Nassovia domus; sive Vitae
illustrium virorum in illis familiis, Schoonhoven 1662 en Amsterdam 1663.
35 Eijffingers hypothese (1980a, pp 102-103 en 1981b, p. 38) dat deze kaart deel
uitmaakte van de eerste uitgave van de stamboomprent en moest worden gemonteerd
links van blad B, moet worden afgewezen. De prent is gesigneerd ‘autore P. Bertio’ en
‘NGeilekerck sc.’ Nicolaes Geelkercken (geboren 1585-1586) was omstreeks 1600 nog
niet woonachtig in de Nederlanden en zijn vroegst bekende werk dateert van 1610.
Over Geelkercken en zijn werk zie Hollstein Dutch, N. Geilkercken; Zutphen 1972
en Meurer 2001.
36 Geelkercken werkte in Leiden in 1612 en - na een periode in Amsterdam - vanaf
eind 1615 of 1616; zie Meurer 2001, pp 45-46. De kaart is te vinden in verschillende
exemplaren van de Genealogia, al wordt de prent niet in de aanwijzing voor de
binder genoemd; zie Amsterdam, UB: OG 69-14; München, BSB: 2 Geneal. 129 l en
München, BSB: 2 Geneal. 129 k. De prent past bij de paragraaf getiteld ‘Descriptio
Comitatus Nassovici Dillenburgici, &c’ (Orlers 1616, fol. A1v-A4v). Deze paragraaf
ontbreekt in de Généalogie van 1615.
37 Zie hierover ook Eijffinger 1980a.
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maar niet in de Geslacht-boom van 1616.38 De 259 versregels van De Groot, zoals
bekend uit de Généalogie, verhalen van de deugdzaamheid en dapperheid van
het geslacht Nassau. Na de eerste zeventig regels beperkte de dichter zich tot
de tak die via allerlei strijders en vrome vorsten in Willem van Oranje en Maurits zijn bekroning vond.
Ook op grond van de tekst is het aannemelijk dat het gedicht van Hugo
de Groot werd uitgegeven bij de stamboom en voorstellingen van wapenfeiten. De aanvangsregels van het gedicht verwijzen naar de zeven takken van het
huis Nassau die op de meerbladige prent zijn afgebeeld en verder refereert het
gedicht aan een ‘kaart’ die ondanks haar afmetingen nooit de verdiensten van
Maurits zou kunnen beschrijven en verbeelden.39 De Groot schreef zijn tekst
vóór september 1601, ná zijn terugkomst uit Frankrijk in het voorjaar van 1599.40
5.2.2 Wapenfeiten van Maurits
Al was Maurits niet de oudste zoon van Willem van Oranje, de ‘vergulde gevangenschap’ van Filips Willem had Maurits feitelijk in de positie van familiehoofd
gebracht.41 De stamboom van Nassau was daarom in eerste instantie een prent
over de afkomst van Maurits. Hugo de Groot schreef in zijn brief van 31 juli
1601 dan ook over de ‘Mauritii Nassovii Genealogia’ (de Geslachtsboom van
Maurits van Nassau). De wandkaart met de stamboom én wapenfeiten waren in de woorden van de Delftse thesauriersrekening van 1601 - een ‘caerte van die
affcomste ende victorien van syne Princelycke Excellentie Graeff Maurits van
Nassauwen’.

38 In de Geslacht-boom der graven van Nassau is op fol. (***)1r-(***)4v een
Nederlandstalig loflied op het huis Nassau gedrukt. De tekst werd geschreven door
Jan Jansz Orlers (OoRdeeLt sondER twiSt).
39 Eijffinger 1980a, pp 92, 101-102. De versregels 216-224 luiden: ‘Non capit illius,
ne te sententia fallat, virtutes tabula haec caeli, vel carminis arte, una quibus totus
tabula est, neque sufficit orbis’. In vertaling: ‘De kaart vat niet - mocht u zulks
denken - de verdiensten van prins Maurits in prent of dichtvorm: daarvoor is heel de
wereld een nog te kleine kaart’.
40 Eijffinger 1980a, pp 88-92, 103-104, noot 34-35. Caspar Brandt 1727, fol. C1r
schreef in zijn Historie van het leven des Heeren Huig de Groot dat Grotius zijn ‘geslachtsboom van de Nassauwsche Helden’ in 1601 in het licht bracht. De tekst staat niet in
het kladhandschrift dat De Groot vanaf september 1601 voor circa acht jaar gebruikte
en dateert daarom van voor die tijd. Het gedicht van De Groot in Orlers’ Généalogie
verschilt overigens aanzienlijk van de versie die werd opgenomen in Grotius’ Poemata
Collecta (Leiden 1617). Bij deze PC-versie is onder meer de verwijzing naar de kaart
in de versregels 216-224 geschrapt. Het eind van zijn tekst heeft De Groot vervangen
door een fel anti-Spaans slot. Dat vernieuwde slot schreef de auteur eind 1603, begin
1604. Dit slot staat als ‘Appendix Genealogia’ wel in het kladhandschrift. Over het
kladhandschrift zie ook Eijffinger 1980b, met name pp 106-108.
41 Van Deursen 2000, p. 149.
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De sleutelprent van Jan Saenredam
Onderdeel van de wandkaart en een sleutel voor de interpretatie van het geheel
was een prent van de graveur Jan Saenredam (1565-1607). [5 7] De prent heeft
een afmeting van 352 x 468 mm.42 Binnen een liggend ovaal wordt Maurits afgebeeld als kapitein-generaal van het Staatse leger en admiraal-generaal van de
vloot, staande voor een landschap waarin de troepen bij Philippine aan land
gaan.43 Na deze troepenverplaatsing van Zeeland naar de Vlaamse kust in juni
1600 werd de tocht richting Duinkerken ondernomen die zou uitmonden in
de Slag bij Nieuwpoort. De gegraveerde Latijnse tekst in de ondermarge van
de prent van Saenredam, en waarschijnlijk ook de versregels in de rand van de
ovaal, zijn geschreven door Hugo de Groot. De prent moet, gezien die tekst, in
of kort na 1600 zijn gegraveerd.44 Op de prent staat bovendien dat de gravure
met privilege werd uitgegeven. De aanduiding ‘cum privilegio’ verwijst mijns inziens naar het twaalfjarig privilege dat op 28 december 1600 werd verleend aan
De Clerck, Haestens en Van der Dycke.45 Het onderschrift op de prent is in dit
verband ook interessant. In Nederlandse vertaling luidt de tekst:46
Zijn krijgsdaden zullen ons laten zien welke instelling Maurits heeft,
Zijn daden kunnen hem zeker niet verborgen houden.
Zijn instelling is zoals gepast is bij iemand van een zo hoge afkomst
en zoals de eervolle trouw op zijn gezicht belooft.
Hier zie je zijn geslacht, hier zijn gezicht en de triomfen die hij heeft behaald,
O, wat voor een grote zaken omvat deze kleine kaart!
Hoe goed heeft de hand van de graveur deze drie zaken bij elkaar gebracht:
Je kunt zijn karakter kennen uit zijn daden, zijn afkomst en zijn kracht?
42 Eijffinger 1978, p. 193 was bekend met de prent, maar presenteerde deze niet als
onderdeel van het propagandaproject van De Clerck, Haestens en Van der Dycke.
43 Hollstein Dutch, J. Saenredam, nr 128 en AvS 1101. Frederik Muller (FM-p 108b)
en Jonathan Israel (2001, p. 285) beschreven de prent van Saenredam als een afbeelding
van de Slag van Nieuwpoort.
44 Een latere datering is niet mogelijk omdat de versregels niet in het
kladhandschrift staan dat De Groot vanaf september 1601 voor circa acht jaar
gebruikte (zie noot 40). Bovendien kopieerde Christoffel van Sichem I het portret
van Maurits voor een illustratie in La grande chronique van Jean François Le Petit,
uitgegeven in 1601; zie Hollstein Dutch, C. van Sichem I, nr 125 en Petit 1601, dl 2, fol.
2N1r.
45 Een ander privilege dat betrekking kan hebben op de prent van Saenredam heb
ik in de resoluties van de Staten-Generaal niet kunnen vinden; zie Resolutiën a.
46 De oorspronkelijke tekst luidt: ‘Mauricio quam sit mens // bellica gesta
docebunt; // Ilius nullum gesta latere queunt. // Talis ea est, qualis tam magno //
stemmate digna est, // Et qualem spondet frontis honora fides. // Hic genus, hic
vultum cernis // partosque Triumphes, // O quam res magnas parua tabella capit!
// Quam bene sculptoris manus // hec tria iunxit in unum; // Nosse animum ex
gestis, stirpe, velore[sic?: valore] potes, // H. Grotius. Ik dank Jan Bloemendal voor
de vertaling van de Latijnse tekst.



7 | Jan Saenredam, Portret van Maurits van Nassau, bij de
vlootlanding te Philippine, 1600, gravure, 352 x 468 mm. Rotterdam, Atlas van Stolk, inv. nr 15293
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Volgens de tekst ontleende Maurits zijn status aan het huis waarin hij geboren was, zijn nobele voorkomen en zijn krijgsdaden. Op de prent van Saen
redam wordt verwezen naar Maurits als zoon en opvolger van de vermoorde
Willem van Oranje met het beeld van de groeiende scheut uit de stronk van een
afgehouwen boom en de spreuk ‘Tandem fit surculus arbor’ (eindelijk wordt
het twijgje een boom). Maurits zelf werd ten voeten uit afgebeeld. Zijn rol als
krijgsheer blijkt uit zijn harnas en commandostaf, het leger en de vloot in de
achtergrond en de veldtekens en wapens in de hoeken van de prent.
Het onderschrift van Hugo de Groot krijgt echter meer betekenis als we de
prent zien als onderdeel van de gehele wandkaart van De Clerck, Haestens en
Van der Dycke. Op deze kaart werden juist Maurits’ afkomst, voorkomen en
krijgsdaden samengebracht. Zijn afkomst werd verbeeld op de stamboomprent,
zijn voorkomen op de prent van Saenredam en zijn militaire overwinningen op
de overige sieraden. De zinssnede ‘deze kleine kaart’ verwijst dan niet naar de
prent van Saenredam, maar naar de gehele assemblage waarvan de prent een
onderdeel was. Het beeld dat de wandkaart - ondanks haar afmetingen - te
klein was voor de grote zaken die ze behandelde, gebruikte Hugo de Groot
ook in zijn eerder genoemde gedicht over het geslacht Nassau, de Genealogia
Illustrium Comitum Nassaviorum.
Andere grote ovalen
De prenten met voorstellingen van militaire overwinningen die bij de wandkaart moeten hebben gehoord, hebben een cartografisch en/of verhalend karakter. Hoewel het strikt genomen geen militaire nieuwsprenten zijn - want
niet gepubliceerd in het kader van de nieuwsvoorziening als actueel bericht
over een gebeurtenis - zijn de meeste prenten daarmee in uiterlijk sterk verwant. Net als nieuwsprenten suggereren de prenten bij de wandkaart dat ze een
betrouwbare weergave zijn van alle gebeurtenissen.47
Twee van de prenten met voorstellingen van wapenfeiten die vermoedelijk
als onderdeel van de wandkaart zijn uitgegeven, zijn de Inname van Breda (352 x
485 mm) en de Slag bij Turnhout (348 x 476 mm). [5 8,9] Beide prenten werden
gegraveerd door Bartholomeus Dolendo (ca. 1571-1626).48 De prenten hebben
een duidelijke relatie met de prent van Jan Saenredam. De inname van Breda
in 1590, waarbij de stad met de list van het turfschip op de Spanjaarden werd
veroverd, markeerde het begin van Maurits’ militair meest succesvolle jaren.
De gebeurtenissen spraken velen tot de verbeelding en zijn op de prent van
Dolendo nauwkeurig afgebeeld in vier ovalen binnen één groter ovaal. Van
linksboven naar rechtsonder wordt getoond dat de Staatse soldaten hun positie
innamen op het turfschip, hoe dit schip na controle door de wachtmeester net
als het paard van Troje de stad werd binnengetrokken en de schipper nog net
kon voorkomen dat de Spaanse soldaten de turf al zouden afladen, dat er werd
47 Zie hierover ook Klinkert 2005 en Van Hooijdonk 2014, pp 137-140.
48 Voor Breda zie FM 990; AvS 915; Klinkert 2005, pp 76-79, 252-253 en
Zandvliet 2000, nr 74, pp 224, 226-227. Voor Turnhout zie FM 1056A en AvS 986.
Beide prenten staan niet in de Hollstein.
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8 | Bartholomeus Dolendo, Inname van Breda, 1590, ets en
gravure, 352 x 485 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-POB-80.089

9 | Bartholomeus Dolendo, Slag van Turnhout, 1597, ets en
gravure, 348 x 476 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-POB-80.321
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10 | Floris van Berckenrode?, Beleg van Zaltbommel, 1599,
ets en gravure, 348 x 477 mm. Amsterdam, Rijksmuseum,
RP-P-OB-80.379

gevochten op de binnenplaats van de burcht van Breda en - tot slot - dat de
Spaanse soldaten de stad ontvluchtten zodra de troepen van Maurits in de stad
arriveerden. In de uiterste hoeken van de prent zijn nogmaals vier scènes uit het
verhaal gegraveerd. Linksonder is bijvoorbeeld weergegeven hoe de Staatse soldaten uit het turfschip tevoorschijn kruipen. Tussen de ovalen zijn de wapenschilden afgebeeld van Willem van Oranje, Maurits, de Verenigde Provinciën,
de provincie Brabant en de stad Breda. De nummers op de prent verwijzen naar
een legenda die bij de voorstelling moet zijn uitgegeven. Ik kom daar later op terug. De liggende ovale vorm op de prent van Saenredam en de Inname van Breda
komt ook voor op de Slag bij Turnhout. In de hoeken van de prent zijn de buitgemaakte veldtekens afgebeeld die na de overwinning werden aangeboden aan de
Staten-Generaal en werden opgehangen in de Grote Zaal in Den Haag.49 De
overwinning bij Turnhout in 1597 was een van de weinige veldslagen van Maurits. De oorlog tussen Spanje en de Republiek was vooral een belegeringsoorlog
waarin elke stad apart op de vijand moest worden veroverd.50
De aanduiding ‘cum privilegio’ op beide prenten van Dolendo kan - net als
bij de prent van Saenredam - eigenlijk alleen verwijzen naar het privilege van
28 december 1600.51 Hugo de Groot schreef de versregels van in ieder geval de
Inname van Breda, gegraveerd in de randen van de vijf ovalen.52 De versregels
en de prent zijn wederom te dateren omstreeks 1600.53 Vermoedelijk graveerde
Dolendo de Slag bij Turnhout in dezelfde periode. Deze prent is bovendien verschenen met de uitgeversnaam van Henrick van Haestens. Haestens was één
van de drie uitgevers van de wandkaart. Daarbij zijn de koperplaten van zowel
Breda als Turnhout eigendom geweest van Nicolaes de Clerck. Na 1600 gaf De
Clerck beide prenten nog eens zelfstandig uit; waarover meer in paragraaf 5.2.4.
Er bestaat een vierde prent met een ovale compositie die - zo lijkt het - onderdeel is geweest van de wandkaart van De Clerck, Haestens en Van der Dycke.
[5 10] De prent heeft bij benadering dezelfde afmetingen als de andere drie
prenten (348 x 477 mm), versregels van Hugo de Groot die omstreeks 1600
49 Als voorbeeld voor deze prent diende de Slag bij Turnhout van Jacques de Gheyn
II; New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 175. De prent van De Gheyn werd in
1597 gemaakt en opgedragen aan Maurits.
50 Van Deursen 2000, p. 102.
51 Klinkert 2005, p. 79 trekt dezelfde conclusie voor de prent van Breda.
52 Voor de Latijnse tekst en een Nederlandse vertaling zie Klinkert 2005, afb. 11,
pp 252-253.
53 Eijffinger 1978, pp 189-190. Gezien de auteursnaam ‘H. Grotius’ zullen de
versregels niet van vóór 1598/99 zijn. Te beginnen met 1600 signeert De Groot niet
meer met ‘Hugeianus Grotius’, maar met ‘H(ugo) Grotius’. De tekst is wel vóór
september 1601 geschreven, want deze staat niet in het kladhandschrift dat De Groot
vanaf september 1601 voor circa acht jaar gebruikte (zie noot 40). Als ‘terminus ante
quem’ voor de prent dient ook de pronkschaal van Elias Marcus die in 1600 door
de stad Breda aan Filips van Hohenlohe werd geschonken. Enkele op de schaal
gegraveerde scènes zijn gebaseerd op de prent van Dolendo; Klinkert 2005, pp 70-72,
78-79; Zandvliet 2000, nr 128 en Luijten e.a. 1993, pp 430-431, nr 88.
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werden geschreven en op de prent staat dat de gravure met privilege werd uitgegeven. De prent toont de belegering van Zaltbommel in 1599. Ook andere
sterkten in de Bommelerwaard en de bouw van het fort Sint-Andries door het
Spaanse leger zijn erop te zien.54 In de linker- en rechterbovenhoek van de prent
zijn twee putti met olijftak en een lauwerkrans gegraveerd. In de onderste hoeken staan de oudtestamentische leiders Gideon en Judas Makkabeüs symbool
voor Maurits en Willem van Oranje. De graveur van de prent is onbekend. In
de literatuur wordt de prent wel eens toegeschreven aan Bartholomeus Dolendo, maar vaker aan de Leidse graveur Pieter Bast (ca. 1550-1605) of de in
Delft werkzame Floris Balthasarsz van Berckenrode (1562/3-1616).55 Alle drie
de prentmakers waren - zo zal nog blijken - op zeker moment bij de wandkaart
betrokken. Van Berckenrode graveerde in deze jaren ook de titelpagina voor de
Stichtelicke recreatie, de rederijkersbundel die bij Haestens en De Clerck werd
uitgegeven.56
Zestien kleinere sieraden met onderschriften
Naast de vier ‘grote ovalen’ hoorden er vermoedelijk zestien kleinere voorstellingen van wapenfeiten bij de monumentale wandkaart.57 Deze prenten (elk ca.
220 x 312 mm) zijn bekend uit de Nassauschen Laurencrans van Jan Jansz Orlers
van 1610, een boek over de ‘Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, so te water als te lande die Godt Almachtich de […] Staten der Vereenichde Nederlanden verleent heeft.’ Het zijn min of meer de prenten waarop
in de Laurencrans ‘cum privilegio’ staat.58 Voor de Laurencrans van 1610 zelf werd
nooit een privilege afgegeven.59 De zestien prenten gaan over de belegeringen
van Zutphen, Deventer, Hulst en Nijmegen in 1591, van Steenwijk en Coevorden in 1592 en van Geertruidenberg in 1593, over het Ontzet van Coevorden in
1594 en het Beleg van Groningen in hetzelfde jaar, en over de belegeringen van
Rijnberk, Meurs, Grol, Breevoort, Oldenzaal en Lingen in 1597 en de Sint-Andriesschans in 1600.60 De prent van het Beleg van Nijmegen is gesigneerd door
Pieter Bast, de prenten van het Ontzet van Coevorden (1594) en de belege54 De afbeelding is verwant aan een prent van Lambert Cornelisz; Klinkert 2005,
pp 196-213, 282.
55 AvS 1012; FM 1093 en Supplement; Keyes 1981, pp 30-31, 43, nr 34; Bodel
Nijenhuis 1845, pp 319-320, nr 1a; Hollstein Dutch, F.B. van Berckenrode, p. 4, nr 1 en
Klinkert 2005, pp 211-213.
56 Uit de archieven van de Staten-Generaal blijkt dat Van Berckenrode een prent
over Zaltbommel wilde vervaardigen. Op 3 juni 1599 kreeg hij zelfs een privilege voor
een dergelijke prent; zie Resolutiën a, dl 10, pp 822-823, dl 11, p. 358, dl 14, pp 625, 914
en Van Biema 1912, p. 62.
57 Ze worden ook genoemd in Eijffinger 1978.
58 Alleen op de prent met het Beleg van Rijnberk ontbreekt het ‘cum privilegio’.
59 Voor de verklaring van de tekst ‘met privilegie voor 12 jaren’ op de gegraveerde
titelpagina van Orlers’ Laurencrans zie paragraaf 5.2.4.
60 FM 998, 1000, 1005, 1007, 1010, 1014, 1021, 1027, 1029, 1063, 1065, 1069, 1072, 1075,
1077 en 1126.
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ringen van Groningen en Lingen door Bartholomeus Dolendo. Ook andere
prenten in de reeks worden aan Bast en Dolendo toegeschreven.61
Van deze zestien prenten in de Laurencrans zijn afdrukken bekend met een
epigram van Hugo de Groot in het Latijn, geschreven vóór september 1601,62
en een verklaring van enkele nummers die in de voorstellingen waren gegraveerd. Beide teksten werden in boekdruk op een losse strook onder de prent
geplakt. De stroken tekst in boekdruk zijn te vinden onder vroege afdrukken
van de prenten, onder andere in het album van Willem Luytsz Kittensteyn (ca.
1568-1625).63 [5 11,12] De afdrukken vertegenwoordigen een eerdere staat van de
prenten waarop de tekst ‘cum privilegio’ nog niet was gegraveerd. Op de prenten van het Ontzet van Coevorden, het Beleg van Groningen en het Beleg van
Lingen ontbrak nog het monogram van Bartholomeus Dolendo. Deze prenten
zijn bovendien gedrukt voordat de betreffende koperplaten - om onduidelijke
redenen - aan één of meer zijden werden besnoeid.
De typografische teksten onder de prenten werden op zijn minst twee keer
gezet en gedrukt.64 Door de onderschriften los te drukken van de prenten konden plaatdrukker en boekdrukker gelijktijdig en op verschillende plaatsen aan
de slag en was het drukproces eenvoudiger. De keuze voor losse onderschriften
lag echter ook voor de hand met het oog op de afmetingen van de wandkaart.
Die was simpelweg te groot om als één geheel te worden gedrukt. Dus werden
alle benodigde onderschriften en legenda’s voor één wandkaart samen op een
61 Zie Hollstein Dutch, B. Dolendo, nrs 47-89; Eijffinger 1978, p. 189, noot 97
en Keyes 1981, pp 29-30, 39-42, nrs 25-33. Keyes schrijft de volgende prenten aan
Bast toe: Deventer, Hulst, Nijmegen, Coevorden (1592), Meurs, Grol, Breevoort,
Oldenzaal en Sint-Andries. Volgens Keyes was een derde onbekende graveur
verantwoordelijk voor Zutphen, Steenwijk, Geertruidenberg en Rijnberk.
62 De versregels staan niet in het kladhandschrift dat Hugo de Groot vanaf
september 1601 voor acht jaar gebruikte; zie noot 40 en Eijffinger 1978, pp 179-183.
63 Voor het album van Kittensteyn zie Rotterdam, Atlas van Stolk: inv. nr 50442.
64 Bij de eerste Latijnse druk - te vinden onder de prenten in het album
Kittensteyn - is de tekst in een groter lettercorps gezet dan bij de tweede Latijnse
druk. De versregels van Hugo de Groot staan in een cursieve letter, de verklaringen
van de nummers in romein met de datum van de gebeurtenis in cursief daaronder.
Versregels en legenda werden gescheiden door een horizontale streep. Stroken
met de tweede Latijnse druk vond ik onder enkele prenten in het Rijksmuseum
in Amsterdam: RP-P-OB-80.112 (Deventer), RP-P-OB-80.124 (Hulst), RPP-OB-80.131 (Steenwijk), RP-P-OB-80.159 (Groningen) en RP-P-OB-80.350
(Lingen). De prenten vertegenwoordigen een latere staat dan de afdrukken in het
album Kittensteyn. De tekst in boekdruk is gezet in een kleiner corps. Ook nu zijn
de versregels van Hugo de Groot cursief, is de legenda romein en worden beide
gescheiden met een horizontale streep. De datum van de gebeurtenis is dit keer
in romein gezet. De spelling van de tekst wijkt hier en daar af van de eerste druk.
Opmerkelijk genoeg staat op de achterzijde van de stroken onder de prenten van
Deventer, Steenwijk en Lingen de boekdruktekst van de eerste Latijnse druk van de
prenten van respectievelijk Sint-Andries, Oldenzaal en Meurs.
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11 | Pieter Bast, Beleg en inname van Nijmegen, 1591, ets en
gravure, 220 x 327 mm, met Latijnse versregels van Hugo
de Groot en een legenda in boekdruk, op een losse strook
onder de prent geplakt, in: Album van Kittensteyn. Rotterdam, Atlas van Stolk, inv. nr 50442

12 | Bartholomeus Dolendo, Beleg en verovering van Lingen,
1597, gravure, 233 x 325 mm, met Latijnse versregels van
Hugo de Groot en een legenda in boekdruk, op een losse
strook onder de prent geplakt, in: Album van Kittensteyn.
Rotterdam, Atlas van Stolk, inv. nr 50442
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vel papier gezet. Het vel met gedrukte onderschriften was zo onderdeel van
het ‘bouwpakket’. Om de teksten met de goede prenten te kunnen combineren moest het vel waarop de teksten samen waren gedrukt worden versneden.
Door te werken met losse onderschriften was er ook meer speelruimte bij de
montage van de wandkaart en was het makkelijker om het geheel ‘passend’ te
krijgen. Eventueel konden bij de montage van de wandkaart de epigrammen
van de legenda’s worden gescheiden. Dat zou de functie van de horizontale lijn
kunnen zijn die bij elk onderschrift tussen het epigram van De Groot en de
legenda werd gedrukt. Die lijn is dan een snijlijn.
Nederlandse onderschriften
Van de zestien prenten die later in de Laurencrans zouden worden opgenomen,
zijn niet alleen afdrukken bekend met de Latijnse epigrammen van Hugo de
Groot. Er zijn ook afdrukken te vinden met de tekst in het Nederlands.65 [5
13] De versregels zijn gebaseerd op de epigrammen van De Groot, maar geen
precieze vertalingen. De Groot schreef in zijn epigrammen niet wat er op de
prenten te zien is, maar legden de nadruk op de uitkomst van de strijd. Maurits wordt gevierd als succesvolle veldheer. De overwonnen steden zijn beter af
onder Staats bestuur; de steden waren niet veroverd maar bevrijd. De Nederlandse versregels zijn nog meer op de steden gericht en benadrukken dat het
Staatse leger en de steden samen sterker zijn dan dat ze elk alleen zouden zijn
geweest.66
Prenten met een Nederlands onderschrift in boekdruk zijn onder andere te
vinden in het tweedelige ‘Hogenberg-album’ dat wordt bewaard bij Atlas van
Stolk in Rotterdam.67 Ze zijn ook als extra illustraties meegebonden in een
exemplaar van La grande chronique ancienne et moderne van François Le Petit,
een werk dat verscheen in Dordrecht in 1601. Het exemplaar met deze prenten
bevindt zich nu in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.68
Bij de prent met het beleg en de verovering van Grol in La grande chronique
zijn de Nederlandse teksten in boekdruk op een losse strook onder de prent
geplakt. Dit zou kunnen betekenen dat de wandkaart ook met Nederlandse
teksten werd uitgegeven.69 Echter, de meeste Nederlandse onderschriften in
boekdruk zijn op hetzelfde blad gedrukt als de prent daarboven. Ze zijn niet
65 Alleen bij de prent van het beleg en de inname van Sint-Andries is mij geen
Nederlandse tekst bekend.
66 Van Hooijdonk 2014, pp 150-154.
67 Rotterdam, Atlas van Stolk: inv. nr 50440, dl 2; AvS I, pp 162-163, nr 266. Dit
album bevat vooral prenten van de firma Hogenberg in Keulen.
68 Den Haag, KB: KW 3190 B 18.
69 Net als bij de onderschriften in het Latijn worden de Nederlandse versregels
met een horizontale lijn gescheiden van de legenda eronder. In opmaak en letter
hangt de Nederlandse gedrukte tekst samen met de tweede Latijnse druk. Op de
achterzijde van de strook onder de prent van Grol staat de boekdruktekst van de
eerste Latijnse druk van Rijnberk. Zie ook noot 64 over de versozijde van de stroken
met de tweede Latijnse druk onder de prenten van Deventer, Steenwijk en Lingen.
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13 | Bartholomeus Dolendo, Beleg en inname van Zutphen,
1591, gravure, 220 x 317 mm, met Nederlandse versregels en
legenda in boekdruk, onder de prent gedrukt. Rotterdam,
Atlas van Stolk, inv. nr 6112

14 | Pieter Bast, Slag van Nieuwpoort, 1600, ets en gravure,
370 x 485 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-POB-77.518
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op een losse strook onder de prent geplakt. Tussen de versregels en de legenda
werd ook geen horizontale ‘snijlijn’ gedrukt. Het betreft hier vermoedelijk prenten die los van de wandkaart zijn uitgegeven als zelfstandige serie, geschikt om
in een album op te bergen of om als illustraties in een boek te laten meebinden.
Mogelijk werd met het oog op deze losse verspreiding op elk van de onderdelen
van de wandkaart ‘cum privilegio’ gegraveerd. Voor de gehele assemblage was
het immers niet nodig om dat privilege op elke prent te herhalen.70
De Slag van Nieuwpoort
In het Hogenberg-album en in het Haagse exemplaar van La grande chronique
van François Le Petit zijn niet alleen de zestien prenten ingebonden die later
in de Laurencrans zouden worden opgenomen, maar eveneens een aantal van
de eerder genoemde ‘grote ovalen’ die met de wandkaart in verband kunnen
worden gebracht. Dit ondersteunt de hypothese dat de grote en kleine prenten
met elkaar samenhangen.71
In het Hogenberg-album en in La grande chronique werd ook een prent ingebonden van de Slag bij Nieuwpoort. Deze prent is gegraveerd door Pieter Bast.
[5 14] Uit de archiefbescheiden over de wandkaart van De Clerck, Haestens en
Van der Dycke is gebleken dat er een prent met dit onderwerp bij de wandkaart
heeft gehoord. Indien niet de prent van Jan Saenredam werd bedoeld, heeft de
voorstelling van Bast vanwege haar afmetingen (348 x 492 mm) en de maker
de beste papieren om de betreffende prent te zijn, al heeft de prent geen ovale
compositie en staan er geen versregels van Hugo de Groot op.72 De opmerking
‘cum privilegio’ zou een verwijzing kúnnen zijn naar het twaalfjarig privilege dat
de Staten-Generaal op 28 december 1600 aan De Clerck, Haestens en Van der
70 De prenten zijn ook uitgegeven met alleen de Nederlandse legenda in
boekdruk onder de prent. De versregels ontbreken in dit geval. De tekst van de
legenda werd gezet in romein, de datum van de gebeurtenis in cursief. Zie bijlage 6:
Steenwijk, Groningen, Meurs en Sint-Andries.
71 In La grande chronique van Petit (Den Haag, KB: KW 3190 B 18) ontbreekt de
prent van Jan Saenredam en is in plaats daarvan een op deze prent geïnspireerde
maar later te dateren prent van Willem Isaacsz van Swanenburgh meegebonden,
uitgegeven door Broer Jansz; zie Hollstein Dutch, W.I. van Swanenburgh, nr 43 en
Ekkart 1974b, p. 192. Deze prent werd niet vervaardigd vóór 1607-1608. De Latijnse
tekst in de ondermarge is overgenomen van de prent van Saenredam; zie ook
Eijffinger 1978, p. 173, noot 54.
72 Hugo de Groot schreef wel teksten bij prenten van Floris Balthasarsz van
Berckenrode met betrekking tot de Slag bij Nieuwpoort, maar die prenten moeten
- alleen al vanwege de afmetingen - als zelfstandige uitgaven zijn bedoeld en niet
als onderdeel van een grotere kaart. Zie over deze prenten Hollstein Dutch, F. van
Berckenrode, nr 4; Eijffinger 1978, pp 186-187; Klinkert 2005, pp 227-230, 232-233,
m.n. afb. 78-80. Van Berckenrode had een zelfstandig privilege voor zijn prenten
over Nieuwpoort en zijn werk werd afzonderlijk beloond; Resolutiën a, dl 11, p. 356,
2 okt. 1600 en dl 11, p. 707, 31 jan. 1601 en Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling),
Thesauriersrekeningen 1601: toegang 1, inv. 678-34, fol. 179v-180r.
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Dycke verleenden, aangezien er - voor zover bekend - geen privilege voor deze
prent aan Bast werd afgegeven.73
Assemblage en montage
Er zijn nog allerlei vragen te beantwoorden over de imposante en fascinerende
wandkaart van Nicolaes de Clerck, Henrick van Haestens en Pieter van der
Dycke. Zijn alle onderdelen van de ‘caerte’ bekend en hoe moesten ze dan tot
een evenwichtig geheel worden samengevoegd?
Er is wel iets over te zeggen. Volgens de archiefbescheiden was de stamboom van Maurits ‘rontsomme verciert’ met prenten van de voornaamste militaire overwinningen van het Staatse leger. De verwachting is daarom dat de
wapenfeiten aan drie of vier zijden van de stamboomprent moesten worden
geplaatst. Ten tweede zal de prent van Jan Saenredam vanwege het portret van
Maurits en haar betekenis in het geheel een centrale plaats hebben gehad. Ook
uit de afmetingen van de prenten kunnen we iets afleiden. Om een min of meer
vierkante wandkaart te krijgen - niet een zeer langwerpige kaart - zouden de
bladen met de ‘grote ovalen’ (ca. 350 x 476 mm) boven en/of onder de stamboom (1250 x 1450 mm) gemonteerd moeten worden en de kleinere prenten
(ca. 220 x 320 mm) met hun onderschriften in boekdruk links en rechts van het
geheel. [5 15]
In deze opstelling is er ruimte voor twee keer drie grote prenten met wapenfeiten. Ik noemde er hierboven vijf, dat is inclusief de Slag bij Nieuwpoort van Pieter
Bast. De wandkaart is na assemblage dus nog niet compleet. Er ontbreekt nog
een prent of de ruimte werd opgevuld met teksten in boekdruk, bijvoorbeeld
een algemene beschrijving van Maurits’ wapenfeiten, een uitleg en legenda bij
de ‘grote ovalen’ en/of het gedicht Genealogia Illustrium Comitum Nassaviorum van
Hugo de Groot. Dit gedicht hoorde zeker bij de wandkaart, maar kan ook worden geplaatst in de linkerbovenhoek van de stamboom.74
5.2.3 Propaganda en prentgebruik
De wandkaart wordt wel gezien als het meest prestigieuze propagandaproject
in de jonge Republiek.75 Dat is niet ten onrechte. Grote en indrukwekkende
prenten met voorstellingen van militaire overwinningen op de Spanjaarden
waren eerder gemaakt om het succes van de Staatse troepen te vieren en te
tonen. Jacques de Gheyn II graveerde bijvoorbeeld omstreeks 1593 een kaart
van het beleg en de verovering van Geertruidenberg en in 1597 een prent met
73 Voor de prent van Bast zie FM, dl 4, nr 1142Ab; Hollstein Dutch, P. Bast,
nr 23; Keyes 1981, p. 43, nr 35 en Klinkert 2005, p. 232, afb. 83 en p. 290. Er bestaat
een vroege afdruk van deze prent zonder de tekst ‘cum privilegio’, een tweede staat
mét die tekst en een derde staat met een gegraveerde Nederlandse legenda in de
ondermarge; zie bijlage 6.
74 Ook andere kaarten bestonden uit een combinatie van prenten in diepdruk en
tekst in boekdruk; zie verschillende voorbeelden in Van der Waals 2006; Speet 1989,
p. 26 en Griffith 2016, p. 413, afb. 20.2.
75 Zandvliet 2000, p. 168, nr 104.
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15 | Voorlopige reconstructie van de gemonteerde ‘caerte’
zoals uitgegeven door Nicolaes de Clerck, Henrick van
Haestens en Pieter van der Dycke, 1950 x 2074 mm
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een voorstelling van de veldslag bij Turnhout.76 Maar de kaart van De Clerck,
Haestens en Vander Dycke was met een afmeting van minstens 1950 x 2074
mm extra groot. Bovendien was er in militaire nieuwsprenten in het algemeen
weinig plaats voor persoonsverheerlijking van Maurits.77 De kaart van De Clerck,
Haestens en Van der Dycke bracht de belangrijkste militaire overwinningen
van de afgelopen tien jaar als groep bijeen en verbond deze successen in de
eerste plaats aan het huis Nassau en aan Maurits, als hoofd van dit huis. De
heren van Nassau - Maurits, zijn broer Frederik Hendrik en de zoons van zijn
oom Jan VI van Nassau-Dillenburg - vormden een kerngroep binnen de staf
van het Staatse leger. Het huis Nassau had zichzelf tot de verdediging van de
gereformeerde religie en de Republiek verplicht.78
Feitelijk was Maurits als kapitein-generaal in dienst van de Staten-Generaal
en dienaar van de Staten van de afzonderlijke provincies. Op de eerder in dit
hoofdstuk beschreven prent van Jan Saenredam is Maurits dan ook afgebeeld
onder een uit een Oranjetak gevormde boog met de wapenschilden van de Zeven Provinciën. [zie 5 7] Maurits’ helm en wapenhandschoen liggen op een
sokkel waarop de Generaliteitsleeuw is afgebeeld als bewaker van de ‘tuin van
de Republiek’. In dienst van de Staten had Maurits in de jaren negentig van
de zestiende eeuw zijn roem als veldheer gevestigd en met zijn militair talent
had hij de Republiek een plaats gegeven op de kaart van Europa. De gedrukte
wandkaart, op grote schaal te verspreiden, was dus een kaart tot eer en meerdere glorie van Nassau, Maurits én de Staten-Generaal.
Ondanks de functie van propagandaprenten hadden overheidsinstanties
meestal een terughoudende rol bij de productie van dit type werken. Het project van De Clerck, Haestens en Van der Dycke was geen onderdeel van een
systematisch opgezette en centraal gecoördineerde campagne. Het project
werd van onderaf door uitgevers opgezet en niet van hogerhand opgedragen en
(vooraf ) betaald. De uitgevers hadden misschien ideële, maar in de eerste plaats
commerciële motieven om de wandkaart te publiceren.79 Hoewel de overheidsinstanties geen actieve rol speelden, stimuleerden zij met hun beloningen achteraf de productie van dergelijke politieke prenten wel degelijk en creëerden
zij de omstandigheden waaronder ook De Clerck, Haestens en Van der Dycke
hun plan haalbaar achtten. De Staten-Generaal verleenden een langdurig privilege en allerlei provinciale en stedelijke besturen beloonden de uitgevers voor
hun genomen moeite en presentatie van de wandkaart. Mogelijk hebben de
hoge heren en Maurits hun medewerking verleend aan het onderzoek dat voor
de wandkaart is gedaan. De stamboom van Nassau was volgens de uitgevers ge76 New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nrs 174, 175. Zie ook de Slag bij
Nieuwpoort naar ontwerp van Hendrik Cornelisz Vroom; Van der Waals 2006, pp
104-105, cat. 146.
77 Klinkert 2007.
78 Van Deursen 2000, p. 215.
79 Zie over deze ‘spontane propaganda’ en de rol van de overheid verschillende
bijdragen in de bundel Stadhouders in beeld: Kolfin 2007a, pp 95-101; Groenveld 2007,
pp 156-158 en Kolfin 2007b, pp 194-195.
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baseerd op de ‘originele registeren der selver archiven’.80 Hugo de Groot schreef
in zijn brief aan Jacques-Auguste de Thou dat de uitgevers ook onderzoek hadden verricht ‘aangaande de ligging van de steden, het terrein en de legerplaatsen’
en wat verder zoal te maken had met veldtochten, belegeringen en gevechten.
Voor de uitgevers en Hugo de Groot was het natuurlijk van belang te benadrukken dat de informatie op de prenten betrouwbaar was, maar het is niet
onmogelijk dat zij voor het maken van de prenten inderdaad gebruik maakten
van getekende kaarten en andere bronnen in officiële archieven. De uitgevers
keken voor hun wandkaart echter ook naar eerder verschenen militaire nieuwsprenten van bijvoorbeeld de firma Hogenberg in Keulen en de prenten van
Jacques de Gheyn II.
Op het stadhuis en in het prinsenhof
Nicolaes de Clerck, Henrick van Haestens en Pieter van der Dycke beschreven
het idee achter hun wandkaart in de brieven die zij ter begeleiding van hun
werk aan de regeringsinstanties in de Republiek stuurden. Er gingen brieven
naar, in ieder geval, de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de stadsbesturen van Delft, Haarlem, Leiden en Utrecht, maar vermoedelijk hebben de
uitgevers de wandkaart aan meer steden gepresenteerd.
De brief die de uitgevers met de wandkaart aan Leiden stuurden, bleef bewaard.81 De uitgevers refereren in deze brief aan Gods steun en zegen voor
de strijd tegen Spanje. De militaire overwinningen van Maurits had de Republiek aan God te danken en waren voor de hele Christenheid een voorbeeld van
Zijn goedheid, vaderlijke trouw en zorg. De uitgevers schreven dat vijanden
die waarheid probeerden te verhullen. Er werd kwaad gesproken om zelfs de
goedaardige en trouwe liefhebbers van de vrijheid voor zich te winnen. Zij probeerden de reputatie, sympathie en toegenegenheid van en voor Maurits en de
Staten-Generaal bij de buitenlandse vorsten en heren te schaden. De wandkaart
moest de negatieve gevoelens jegens Maurits en de Staten-Generaal wegnemen
en misvattingen corrigeren, zo de ‘tegensprekers en waarheid-onderdrukkers’
de mond snoeren en anderen de ogen openen. Leiden kreeg een exemplaar van
de wandkaart aangeboden voor haar onbaatzuchtigheid en moed en vanwege
haar trouw aan de Verenigde Nederlanden, zoals in het bijzonder was gebleken
tijdens het roemruchte beleg van Leiden.

80 Van grote betekenis en wellicht de directe informatiebron voor de
stamboomprent en de tekst Genealogia Illustrium Comitum Nassaviorum van Hugo de
Groot zijn de Latijnse manuscripten van Joost Bijl ( Justus Bilius), conrector van de
Latijnse school in Den Haag en Leiden. Bijl schreef in 1595 de Genealogia illustrissima
atque antiquissimae gentis Nassuacae ad illustrissimum principem Mauritium Nassuacum
principem Auriacum, een gedicht in Latijnse hexameters (Den Haag, KB: KW 74 B
18). Een iets gewijzigde versie met opdracht aan Maurits kwam tot stand in 1597
(Den Haag, KB: KW 129 B 23). Zie hierover Eijffinger 1980a, pp 105-109.
81 Leiden, RA: Stadsbestuur 1574-1816 (SA II), Bijlagen bij de rekeningen van de
tresorier ordinaris, 1575-1811: toegang 501A, inv. 7852, bij fol. 692r, blad 4r.



‘ter ere vande huyse van nassau’

Leiden kocht een exemplaar van de wandkaart met geld uit de stadskas.82 Aan
de uitgevers werd gevraagd wat een exemplaar ‘so dye afgeset ende verlicht es’
zou moeten kosten. De kaart moest in het stadhuis komen te hangen ter ere
van het huis Nassau waarmee het stadsbestuur zich ‘houden en kennen ten
hoochsten verbonden te zyn’.83 In Leiden bevestigde en versterkte de wandkaart bestaande denkbeelden. Ze hoefde niemand te overtuigen. De Clerck,
Haestens en Van der Dycke presenteerden de wandkaart als een eerbewijs aan
de stad, als dank voor haar trouw. Op haar beurt hing Leiden de wandkaart in
het stadhuis als erkenning en eerbewijs aan het huis Nassau en Maurits, om
uitdrukking te geven aan haar solidariteit en loyaliteit aan dit huis en als uiting
van het vertrouwen dat de stad stelde in Nassau en de Staten-Generaal. Op
een vergelijkbare wijze zal de wandkaart op andere plaatsen in de Republiek
hebben gefunctioneerd. Hangend in stadhuizen bevestigde de wandkaart bovendien de groeiende eenheid binnen de Republiek. De kaart refereerde aan
het recente gemeenschappelijke verleden van de Staten en hun gezamenlijke
strijd tegen Spanje. Maurits was de verbindende schakel tussen de Staten, een
boegbeeld van de Republiek.
In Haarlem kwam een exemplaar van de wandkaart - in ieder geval het deel
met de stamboom - te hangen in het Prinsenhof. Het westelijke deel van het
Prinsenhof, een toenmalig Dominicanerklooster gelegen vlak naast het stadhuis, werd vanaf 1590 verbouwd tot een verblijfplaats voor de ‘geboren prins van
Oranje’ wanneer hij in Haarlem was. Het werd ook gebruikt als logeerverblijf
voor andere belangrijke gasten en als vergaderruimte. In het Prinsenhof hingen
verschillende kunstwerken, waaronder prenten die aan de stad waren geschonken. In een inventaris van het Prinsenhof, opgesteld in 1622, staat dat ‘inde sael’
- een ruimte van 11 bij 8 meter - een tafereel hing ‘wesende de Genealogia illustrata familiae Comitum Nassaviorum’.84
Een geschenk aan de Franse koning
De wandkaart werd ook in Frankrijk verspreid. Hugo de Groot stuurde de
stamboom en wapenfeiten van Maurits naar de Franse politicus en geschiedschrijver Jacques-Auguste de Thou (1553-1617) voor diens Historiae sui temporis
(Geschiedenis van zijn tijd).85 In zijn brief aan De Thou van 31 augustus 1601
82 Over de gang van zaken bij de presentatie van de wandkaart aan de stad Leiden
zie ook hoofdstuk 7.4.1.
83 Leiden, RA: Stadsbestuur 1574-1816 (SA II), Bijlagen bij de rekeningen van de
tresorier ordinaris, 1575-1811: toegang 501A, inv. 7852, bij fol. 692r, blad 4v.
84 Haarlem, Noord-Hollands Archief: Stadsbestuur 1573-1813, Inventarissen van
de inboedel van het Prinsenhof aan de Grote Markt, 1622 met aanvullingen uit 1624,
1667, 1728: toegang 3993, inv. 4381. In de inventaris van 1667 wordt de ‘Genealogia’ niet
genoemd. Zie ook Van Bueren 1993, pp 199-200, 460-463 (F9), 615.
85 De Thou verzamelde al vanaf 1572 materiaal voor zijn geschiedwerk en schreef
eraan sinds 1593; zie De Smet 2006 en Kinser 1966. Het contact tussen De Thou en
De Groot werd gelegd in april 1599. De Thou heeft De Groot meerdere keren om
informatie voor zijn geschiedwerk gevraagd. De Groot stuurde de Fransman ook
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schreef hij daarover het volgende:
Er zijn hier graveurs die zeggen de afbeeldingen van alle gebeurtenissen uit
onze oorlog eerdaags verzameld uit te zullen geven. Als dit boek verschijnt zal
ik het opsturen, niet enkel om uwentwille, aan wie ik dat alleszins verplicht ben,
maar ook om mijn vaderland hiermee een dienst te bewijzen, dat er bij gebaat
is een zo groot beschrijver van haar geschiedenis te hebben. Nu stuur ik u de
geslachtsboom van Maurits van Nassau, waaraan toegevoegd de afbeeldingen
van alle overwinningen; de meeste echter raken de laatste jaren van uw annalen,
Breda evenwel houdt direct verband met uw werk en deze prent is vrij nauwkeurig uitgewerkt. Zoals u ziet zijn mijn gedichtjes op de kaart aangebracht. De
uitgevers willen haar aan uw koning aanbieden die haar, naar zij vertrouwen,
welwillend zal aanvaarden als zij u niet mishaagt. Maar laat de kaart voor zich
spreken, niet ik. Wel weet ik dat men heel angstvallig historisch onderzoek verricht heeft aangaande de ligging van de steden, het terrein en de legerplaatsen
en wat zoal te maken heeft met veldtochten, belegeringen en gevechten.86
Hugo de Groot stuurde de prenten dus als informatiebron naar de Fransman.
Een positieve beschrijving van Maurits en de Republiek in De Thou’s geschiedwerk was belangrijk voor de sympathie en erkenning van de Republiek in Europa. Het beïnvloeden van de buitenlandse opinie was - zo bleek ook uit de
brief van de uitgevers aan de stad Leiden - een belangrijke doelstelling van de
wandkaart. De Groot schreef ook over het plan van de uitgevers om de kaart te
presenteren aan de Franse koning Hendrik IV. Jacques-Auguste de Thou had
nauwe contacten met het Franse hof.
De uitvoering van het plan om de wandkaart aan te bieden aan de koning van
Frankrijk lijkt in handen te zijn geweest van de koopman Pieter van der Dycke.
Ook in de Nederlanden heeft hij exemplaren van de kaart of delen daarvan verspreid. De dochter van Pieter van der Dycke leverde in 1601 zeventien exemplaenkele werken van zijn eigen hand. Over De Groot en De Thou zie Nelson 1952.
86 Eijffinger 1978, pp 164-166, noot 15. De Latijnse tekst luidt: ‘Sunt hic sculptores
qui se omnium quae nostro bello gesta sunt, ὑποτυπώσεις propediem aiunt edere
coacervatas. Is liber si prodierit, a me mittetur, ut non tibi modo, quod omnino
debeo, sed patriae meae hac re gratificer, cuius interest tantum habere rerum suarum
scriptorem. Nunc ad vos fertur Mauritii Nassovii Genealogia cui adiunctae sunt
omnium victoriarum delineationes sed pleraeque ultima Annalium tuorum tempora
secutae sunt. Bredana tamen ad tuum opus pertinet, in qua satis accurate laboratum.
Videbis mea carmina tabulae inserta. Qui eam edidere Regi offerent, cui gratam
fore confidunt, si tibi non displicebit. Sed commendet sese quicquid est, non ego.
Hoc scio anxie omnia ad historiae trutinam examinata, quo ad urbium, locorum, et
castrorum situs, et ea quae ad expeditiones, obsidia, praelia pertinent.’ (De Groot/
Molhuysen 1928, dl 1, nr 22, pp 17-18). De hier gegeven vertaling wijkt op een enkel
punt af van die in Eijffinger 1978: ‘tabulae’ heb ik hier vertaald met kaart (in plaats
van ‘prent’) omdat ‘tabulae’ hier betrekking moet hebben op de gehele wandkaart en
niet alleen op de prent van Breda.
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ren van de ‘gedruckte caerten van seeckere wapenen en victorien van Syne Excellencie van Nassau’ aan Elsgen Cornelisdr in de herberg de ‘Vergulden Valck’
in Haarlem.87 Over het verspreiden van de prenten in Frankrijk ontstond onenigheid door het overlijden van Van der Dycke in mei 1602. Door dit zakelijk
geschil werd over de gehele onderneming het een en ander op papier gezet.88 De
fascinerende documenten zijn niet allemaal even helder, maar we kunnen eruit
opmaken dat Van der Dycke voor de verspreiding van de wandkaart en andere
prenten in Frankrijk een overeenkomst had met Steven de Gheyn, de jongere
broer van Jacques de Gheyn II.89 Steven vertrok naar Frankrijk op 18 juli 1601
en keerde terug op 29 juli 1602. Bij thuiskomst meende hij dat de erfgenamen
van Pieter van der Dycke hem nog 758 gulden schuldig waren. Pas in maart 1603
bepaalde het gerecht van de stad Leiden dat Steven recht had op 512 gulden.
Volgens de processtukken reisde Steven per schip naar de Franse stad Rouen,
en van daar naar Parijs. In Rouen ontving hij van Pieter Haegel, een familielid
van de vrouw van Pieter van der Dycke, zeven exemplaren van de ‘chaerten van de
genealogie van zyne excellentie’. Ongetwijfeld waren of werden deze exemplaren
- compleet met wapenfeiten - prachtig afgezet en verlucht. Ze waren namelijk
bestemd voor de Franse koning Hendrik IV en Nicolas III de Neufville, seigneur
de Villeroy, de minister van buitenlandse zaken. Daarnaast kregen de hertog van
Bouillon en de hertog van La Trémouille een exemplaar. Zij waren belangrijke
hugenoten en beiden getrouwd met dochters van Willem van Oranje, dus zwagers van Maurits. Een vijfde exemplaar van de kaart werd gepresenteerd aan de
vierde vrouw van Willem van Oranje, Louise de Coligny (‘mevrou de Princesse’),
die in Frankrijk verbleef. Tot slot was er een kaart voor François van Aerssen.
Hij was in 1598 aangesteld als vertegenwoordiger van de Staten-Generaal aan het
Franse hof.90 Het zevende exemplaar van de kaart zou Steven de Gheyn aan Pieter Haegel hebben teruggegeven. Steven verklaarde dat hij ‘niet en heeft ontfangen tot de recompensie van de verschoncken caerten’. Overigens blijkt Steven nog
andere prenten van Pieter Haegel te hebben meegekregen dan de ‘chaerte van de
87 Haarlem, Noord-Hollands Archief: Oud Rechterlijk Archief: toegang 3111, inv.
47.3, fol. 162r. Ook genoemd in Bredius 1915-1922, dl 7, p. 65.
88 Leiden, RA: Oud Rechterlijk Archief, Dingboeken: toegang 508, inv. 43FF,
fol. 58v-59r; idem, Vonnisboeken: toegang 508, inv. 45N, fol. 265r-266r en idem,
Getuigboeken: toegang 508, inv. 79H, fol. 269r. De stukken worden ook aangehaald en
behandeld in Bredius 1915-1922, dl 7, pp 64-65.
89 Steven de Gheyn (1574/77-voor 1651) was afkomstig uit Antwerpen. Hij
trouwde in 1603 in Leiden en werd in 1606 poorter van de stad. Hij wordt genoemd
als herbergier, maar vooral als schilder en verlichter. In 1609 leverde hij ‘cunst ende
schilderie’ aan de Middelburgse goudsmid Jacob Jansz. In of kort na 1597 ontving hij
van de stad Middelburg zo’n 50 gulden voor zijn broer Jacques de Gheyn II vanwege
diens prent van de Slag bij Turnhout; Kramm 1857-1864, dl 2, pp 572-573; ThiemeBecker 1907-1950, dl 13, pp 534-535; Bredius 1915-1922, dl 7, pp 64-71; Van Regteren
Altena 1983, dl 1, p. 133; Briels 1997, p. 330; Groenendijk 2008, p. 350 en Kesterloo
1894, p. 140.
90 Voor de werkzaamheden van Van Aerssen in Frankrijk zie Barendrecht 1965.
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genealogie’. Die waren bedoeld voor de verkoop. Steven verkocht naar eigen zeggen drie afdrukken van een Slag bij Nieuwpoort voor 9 stuivers per stuk en twee
portretten van Maurits voor 6 stuivers per stuk. De overgebleven afdrukken van
deze prenten retourneerde hij eveneens aan Haegel. Het ging vermoedelijk om
exemplaren van de Slag van Nieuwpoort van Floris Balthasarsz van Berckenrode
met versregels van Hugo de Groot en om het met privilege uitgegeven portret van
Maurits van Hendrick Hondius.91
Het is niet voorstelbaar dat de distributie van de wandkaart in Frankrijk,
zeker de presentatie van de kaart aan de koning, gebeurde zonder medeweten
of hulp van hogerhand. Mogelijk gebeurde het zelfs op instignatie van de Staten-Generaal en Maurits. Waarschijnlijk heeft Van Aerssen - die zelf ook een
exemplaar van de kaart ontving - een bemiddelende rol gespeeld. Interessant
hierbij is een resolutie van de Staten-Generaal aangaande de Slag bij Nieuwpoort
gegraveerd door Floris Balthasarsz van Berckenrode, de prent waarvan Steven
vermoedelijk ook afdrukken verkocht. De Staten-Generaal besloten op 11 juli
1601 om vijf exemplaren van deze prent als diplomatiek geschenk naar Frankrijk
te sturen. Deze vijf prenten werden gezonden aan Van Aerssen. Hij mocht één
exemplaar houden en diende de andere exemplaren af te leveren bij de koning,
seigneur de Villeroy, de hertog van Bouillon en de markies van Rosny.92 Op 25
juli 1601 werd de Slag van Nieuwpoort aan Hendrik IV getoond en geschonken,
zo blijkt uit een brief van Van Aersssen aan de Staten-Generaal.93
De prent van Floris Balthasarsz werd in dezelfde periode in Frankrijk gepresenteerd als de wandkaart van De Clerck, Haestens en Van der Dycke. Steven
91 Hollstein Dutch, F.B. van Berckenrode, nr 4; Klinkert 2005, pp 227-229, afb.
78-80 en New Hollstein Dutch, H. Hondius, nr 230. Een andere mogelijkheid is de
anonieme prent van Maurits met versregels van Frans de Groot, de jongere broer van
Hugo; FM 1153 en Klinkert 2005, pp 240-242, 292.
92 Resolutiën a, dl 11, pp 356 en 707. Over de Slag bij Nieuwpoort van Floris
Balthasarsz van Berckenrode zie Hollstein Dutch, nr 4 en Klinkert 2005, pp 227229, afb. 78-80. In oktober 1600 hadden de Staten-Generaal aan Floris Balthasarsz,
na overleg met Maurits, een privilege van vier jaar verleend voor het graveren en
verspreiden van deze prent en de bijbehorende annotatie. In januari 1601 werd de
graveur 150 gulden toegezegd ter bevordering van zijn werk. In juli 1601 werd hem
nog eens 400 gulden toegezegd op voorwaarde dat hij tien exemplaren van de prent
zou leveren. Vijf van deze exemplaren gingen naar Frankrijk.
93 Van Aerssen schreef op 26 juli 1601 dat hij de koning de dag daarvoor de ‘caerte
van den slaech voor Nieuport’ had gepresenteerd: ‘de voorsz caerte was aen sijne
Majesteit zeer aengenaem ende heeft begeert dat ick hem die soude laeten om in sijn
cabinet te hangen, ter tijt toe dat u E.M. de fransche sullen oversenden. Hij heeft
selfs in myn tegenwoordicheyt die gethoont ende geparticulariseert aende hertogen
van Lotringen, Guise ende Mayenne, met opentlyck beclach dat de victorie niet
anders en is vervolcht geweest, waer van hy oock geen excuse en wilt admitteren’.
Voor de brief zie Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1797, Depecheboeken:
toegang 1.01.02, inv. 11102, 26 juli 1601, fol. 566-569 enVan der Kemp 1843, dl 2, p. 286,
nr 242.
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de Gheyn vertrok op 18 juli 1601 naar Frankrijk, een week na de resolutie van
de Staten-Generaal betreffende de Slag bij Nieuwpoort en een week voordat de
koning die prent ontving. De exemplaren van de Slag bij Nieuwpoort van Floris Balthasarsz en de wandkaart kwamen grotendeels bij dezelfde personen in
Frankrijk terecht. In zijn brieven aan de Staten-Generaal heeft Van Aerssen
echter niet gerefereerd aan de wandkaart.
Een diplomatiek geschenk
Met de distributie van de wandkaart en andere politieke prenten in Frankrijk
werd in het buitenland het beeld verspreid van een sterke Republiek onder militaire leiding van het huis Nassau en Maurits. Het belang van de presentatie van
de kaart aan de Franse koning en andere heren kan pas goed worden begrepen
tegen de achtergrond van de politieke ontwikkelingen.
Frankrijk was de tweede staat geweest, na Engeland, die vaste betrekkingen
was aangegaan met de regering in Den Haag. In 1589 was de aanvoerder van
de protestantse partij in Frankrijk Hendrik van Navarra koning van Frankrijk geworden. Dit was aanleiding voor de Spaanse koning Filips II om zich
met de godsdienstkwestie in Frankrijk te bemoeien en zich in de strijd te
mengen aan de zijde van de katholieken. Hendrik IV vroeg om hulp van het
Staatse leger en de Republiek had belang bij een anti-Spaanse koning op de
Franse troon. De militaire successen van Maurits in de jaren negentig van
de zestiende eeuw waren mede mogelijk geweest omdat de Spaanse koning
werd gedwongen tot een strijd op twee fronten. In 1593 bekeerde Hendrik IV
zich tot het katholieke geloof. Zo wilde hij de binnenlandse rust herstellen.
Wel verklaarde hij in 1595 openlijk de oorlog aan Spanje. In 1596 kwam het
Drievoudig Verbond tot stand tussen Engeland, Frankrijk en de Republiek.
Niet veel later probeerde Frankrijk echter vrede te sluiten met Spanje. In
een poging om de vrede te voorkomen stuurden de Staten-Generaal een gezantschap naar Frankrijk onder leiding van Maurits’ bastaardbroer Justinus
van Nassau en landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt. Ook François van
Aerssen maakte deel uit van de delegatie. Hij zou als Staats gezant in Frankrijk achterblijven. De diplomatieke missie in maart-mei 1598 liep op niets uit.
De Vrede van Vervins tussen Frankrijk en Spanje van 2 mei 1598 kon niet
worden voorkomen. Wel beloofde Hendrik IV de Nederlanden financieel te
blijven steunen. Bij de Republiek hield hij bovendien de hoop in leven dat
Frankrijk na enige tijd de oorlog met Spanje weer zou hervatten. Dus was het
van belang voor de Staten-Generaal om ook na de Vrede van Vervins nauwe
betrekkingen te onderhouden met Frankrijk.94
In de eerste maanden van 1601 klaagde François van Aerssen herhaaldelijk
over een zekere verkoeling in de houding van de Franse regering ten aanzien
van de Republiek. Volgens informatie van de hertog van Bouillon was het
vooral Villeroy die de koning probeerde te overtuigen dat het voor het behoud van de vrede met Spanje noodzakelijk was om de Republiek te laten
94 Van Deursen 2000, pp 51-53, 61, 119, 133-134, 144, 156, 159, 165-166, 234 en Israel
2001, pp 280-281.
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vallen. Rosny dacht volgens Van Aerssen alleen aan zijn eigen positie. Hendrik IV stelde een beslissing over de in 1601 beloofde financiële bijstand aan
de Republiek telkens uit. De koning was bovendien van mening dat Maurits
de overwinning bij Nieuwpoort niet op de juiste wijze had geëxploiteerd.
Hij vond het vreemd dat Maurits zijn troepen zo snel na de slag uit Vlaanderen had teruggetrokken.95 Het aanbieden van de Slag bij Nieuwpoort en de
wandkaart aan Hendrik IV en Villeroy kan gezien worden als een poging
om de banden met Frankrijk aan te halen en de zaak van de Republiek bij de
Fransen te bepleiten. De hugenootse edelen, de hertog van Bouillon en Trémouille, kregen de prenten als eerbetoon, maar werden door de stamboom
ook op hun familiebanden met het geslacht Nassau en de daarbij horende
verplichtingen gewezen. In dit verband is ook de rol van Hugo de Groot bij
de productie en distributie van de wandkaart interessant. De Groot verkeerde in de hoogste kringen. Hij kan een belangrijke schakel zijn geweest tussen
de uitgevers van de wandkaart, de Staten-Generaal en Maurits. Als vijftienjarige jongen maakte De Groot bovendien deel uit van het gezantschap dat
in 1598 naar Frankrijk vertrok. Hij maakte daar kennis met de Franse koning
die hem ‘le miracle de Hollande’ zou hebben genoemd en van wie hij een penning met portret ontving.96 De contacten van Hugo de Groot met het Franse
hof en de waardering van Hendrik IV voor hem als persoon konden van pas
komen wanneer de kaart in Frankrijk zou worden gepresenteerd.
5.2.4 Van wandkaart tot boekillustratie
Tot zover de reconstructie en functie van de monumentale wandkaart die Nicolaes de Clerck, Henrick van Haestens en Pieter van der Dycke lieten maken
eind 1600, begin 1601. De buitengewoon gecompliceerde en kostbare prentuitgave vereiste een goede samenwerking van alle betrokkenen: uitgevers, graveurs,
dichters, plaat- en boekdrukkers. De wandkaart bestond uiteindelijk uit verschillende onderdelen die aan elkaar moesten worden gezet tot één geheel. Eén
van de voordelen van die opzet was dat alle prenten die hoorden bij de wandkaart ook los konden worden verspreid, maar ook dat de betreffende koperplaten, ná de samenwerking, tussen de verschillende partijen konden worden
verdeeld. De platen werden vervolgens opnieuw afgedrukt.
De ‘groote plaet vande figuyr van zijn Excellentie by Saenredam’
De hierboven besproken prent van Jan Saenredam waarop Maurits werd afgebeeld als kapitein-generaal van het Staatse leger en admiraal-generaal van de
vloot werd na 1607 opnieuw uitgegeven als zelfstandige prent. De koperplaat
werd daarvoor aangepast. Nadat Michiel van Mierevelt in 1607 zijn beroemde
portret van Maurits schilderde vond men het nodig om het uiterlijk van Maurits op de prent van Saenredam te actualiseren. Het gezicht van Maurits werd
95 Barendrecht 1965, met name pp 114-121.
96 Nellen 2007, pp 47-53. Jacques de Gheyn II graveerde naar aanleiding van deze
gebeurtenis een portret van Hugo de Groot; New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II,
nr 246.
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van de plaat gewist en vervangen door een portret naar het ontwerp van Van
Mierevelt. [vergelijk 5 7 en 16] Wie verantwoordelijk was voor de nieuwe uitgave van de prent van Saenredam is niet bekend. Het zou Henrick van Haestens
kunnen zijn geweest of Jan Jansz Orlers die de betreffende koperplaat in ieder
geval in 1623 in eigendom had. De plaat wordt in 1623 genoemd in de veilingcatalogus van zijn bedrijf als de ‘groote plaet vande figuyr van zijn Excellentie by
Saenredam’.97
‘Waerachtich verhael ende af-beeldinghe’
De koperplaten van de Inname van Breda en de Slag bij Turnhout, beide gegraveerd
door Bartholomeus Dolendo, waren eigendom van of kwamen terecht bij Nicolaes de Clerck.98 Hij drukte de platen opnieuw af en verspreidde de afdrukken
als zelfstandige historieprenten.
Bij de Inname van Breda is een afzonderlijke Nederlandse beschrijving in boekdruk bekend, te monteren aan de zijkanten van de prent. [5 17] De beschrijving
wordt bewaard in het Stedelijk Museum Breda.99 De tekst is getiteld ‘Waerachtich verhael ende af-beeldinghe van het kloec-dadich feyt, en vant innemen des
kasteels ende stadt van Breda, onder tbevel des hoochgheboren Prins Maurits
van Nassau, int jaer 1590 den 4 martij’. Daaronder volgt de ‘Aenwijsinghe vande
merckelijcste plaetsen ende gheschiedenissen die in dit stuc te zien zijn’, een legenda met een verklaring van de negen nummers gegraveerd in het eerste, tweede, derde of vierde ‘parc oft ovael’. Het colofon luidt: ‘Tot Delft, By Niclaes de
Klerc’. De drukker van de tekst is onbekend.100 Het verhaal over Breda is gebaseerd op de tekst in het geschiedwerk van Emanuel van Meteren, en specifiek op
de eerste Nederlandstalige uitgave verschenen in Delft bij Jacob Vennecool in
97 Cataloge vande boeck-winckel van Jan Jansz Orlers, boeckvercoper tot Leyden, 1623, fol.
F2v (Gent, UB: BIB.HIST.000717/-5). De prent verscheen zonder uitgeversnaam.
Jan Saenredam zelf overleed in 1607.
98 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv.
1639, 5 sept. 1624[2]: ‘het innemen van Breda’ en ‘den slach van Thurenhout’. Er
zijn geen afdrukken van de prenten bekend waarop De Clerck als uitgever wordt
genoemd. Op een latere staat van de Inname van Breda wordt Hendrick Hondius als
uitgever genoemd. Op een latere uitgave van de Slag bij Turnhout staat de naam van
Claes Jansz Visscher. Hondius en Visscher verwierven meer platen uit de boedel van
De Clerck; zie hoofdstuk 8.3.
99 Breda’s Museum, nu Stedelijk Museum Breda: inv. 27. Dit exemplaar werd in
1997 aangekocht bij een Haarlemse antiquaar; Van der Pol 1997, pp 8-9. De tekst
is in drie kolommen opgeplakt op een steunblad. De middelste kolom bestaat uit
twee delen. De hoogte van de eerste kolom met het bovenste gedeelte van de tweede
kolom zijn, net als het tweede deel van de tweede kolom met de derde kolom tekst,
even hoog als de prent van Dolendo. Mogelijk is het exemplaar in Breda gelijk aan de
tekst die eerder door Charles Marius Dozy werd genoemd; Dozy 1888-1890, p. 7, nr
990a.
100 De tekst werd gedrukt zonder siermateriaal dat ons zou kunnen helpen om de
drukker te identificeren.
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17 | Bartholomeus Dolendo, Inname van Breda, 1590, ets en
gravure, 352 x 485 mm, met tekst in boekdruk. Reconstructie Stedelijk Museum Breda

1599.101 De tekst bij de prent werd vervolgens overgenomen in de Nassausche Laurencrans van 1610.102 Dit dateert de overgeleverde tekst bij de prent in het eerste
101 Vergelijk Van Meteren 1599, fol. 3F1v-3F2v. In de latere uitgaven van het
geschiedwerk van Van Meteren is de tekst over Breda op verschillende punten
aangepast; vergelijk Van Meteren 1608, fol. 2M6r-2N1v. Van Meteren heeft zijn tekst
mogelijk gebaseerd op het pamflet dat vlak na het gebeuren verscheen bij Richard
Schilders in Middelburg getiteld Histoire memorable de la reprinse de [...] Breda [...] au
mois de mars, 1590.
102 Vergelijk Orlers 1610, fol. K1v-K2v. Op de relatie met de tekst in de
Laurencrans werd ik gewezen door de conservator van het Breda’s Museum, Pierre
van der Pol. Mijn argumentatie voor de volgorde Van Meteren-De Clerck-Orlers in
plaats van Van Meteren-Orlers-De Clerck is als volgt: a) in het geschiedwerk van
Van Meteren van 1599 staat: ‘behalven een Vaendragher, uutspringende op [Charles
de] Heraugier die hem quetste aen eenen arm: maer hi leyde hem met veel steken ter
neder doot’; in de boekdruktekst bij de prent van Dolendo staat eveneens ‘[…] maer
hy leyde hem met veel steker ter neder doot’, maar in de Laurencrans staat ‘[…] maer
hy leyde hem veel steken ter neder’ (‘doot’ is weggelaten); b) over het aantal soldaten
in het turfschip zegt Van Meteren: ‘Tot desen aenslach hadde Heraugier uutgecoren
van graef Philips van Nassouwen volck sesthien mannen, onder den capitein Jan
Logier, vanden Heer van Farmars volck uut Heusden oock sesthien soldaten, onder
capiteyn Jan de Fernet, vanden Heer van Liere uut den Clundert nam hy xij soldaten,
onder den luytenant Mathijs Helt, ende uut zijn eygen vaendel vercoor hy xxiiij
soldaten onder Gerard de Preys schiltknape’. De boekdruktekst bij de prent noemt
dezelfde aantallen, maar in Arabische cijfers (16, 16, 12, 24). De zetter van de tekst in
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decennium van de zeventiende eeuw.103 Het is waarschijnlijk dat De Clerck ook
een beschrijving liet drukken bij de Slag bij Turnhout.
De Laurencrans en de Généalogie
De zestien kleinere prenten met de wapenfeiten van Maurits en de stamboomprent kregen bij Haestens en Orlers een leven als boekillustratie toen het sinds
lang verwachte vervolg van de wandkaart in boekvorm verscheen: de Nassausche Laurencrans in 1610 en de Généalogie des illustres comtes de Nassau […] avec la
descriptions de toutes les victoires in 1615. [5 18] Deze boeken kwamen voort uit
het hierboven beschreven project van Nicolaes de Clerck, Henrick van Haestens en Pieter van der Dycke. Of anders gezegd, de prenten van de wandkaart
waren het uitgangspunt voor beide boeken. In de Laurencrans en de Généalogie
behandelde Jan Jansz Orlers beide hoofdonderwerpen van de wandkaart. In de
Laurencrans werden Maurits’ wapenfeiten afgebeeld en beschreven. De Généalogie - met de meerbladige stamboomprent - werd gewijd aan het geslacht Nassau.
Alle takken van het geslacht kwamen in het boek aan bod, maar Orlers besteedde de meeste aandacht aan de personen die op militair terrein belangrijk waren
of waren geweest in de oorlog met Spanje. Wie niet had deelgenomen aan de
oorlog speelde in het werk een ondergeschikte rol.104 Net als bij de wandkaart
de Laurencrans maakte daar 16, 16, 22 en 24 soldaten van; c) de legenda bij de prent is
bij de losse boekdruktekst langer en completer dan de betreffende uitleg in het boek
van Orlers.
103 Ik zie de boekdruktekst bij de Inname van Breda niet als onderdeel van de
wandkaart, omdat: 1) er geen vergelijkbare uitgebreide beschrijvingen bekend zijn bij
de andere wapenfeiten die onderdeel waren van de wandkaart. De nummers 1-9 in de
voorstelling van de Inname van Breda - er zijn geen exemplaren van de prent zonder
nummers bekend - vragen weliswaar om een uitleg, maar maken alleen een legenda
noodzakelijk (tenzij de nummers al op de plaat werden gegraveerd met het oog op
de losse verspreiding van de prent); 2) het niet in de lijn verwachting ligt dat - als
die teksten bij andere prenten wel hebben bestaan - onder elke tekst afzonderlijk
een colofon werd gedrukt; 3) de wandkaart een samenwerkingsproject was en in het
colofon van de boekdruktekst bij Breda alleen de naam van De Clerck staat; 4) de
tekst bij Breda in het Nederlands is gesteld, gebaseerd op de Nederlandstalige uitgave
van het geschiedwerk van Van Meteren, terwijl de overige teksten bij de wandkaart in
het Latijn zijn gesteld of op teksten in het Latijn zijn gebaseerd; 4) de overgeleverde
tekst in boekdruk eerder in de tweede helft van dit decennium werd gedrukt dan in
de eerste helft. Op de verso van de boekdruktekst in het Stedelijk Museum Breda
is namelijk geschreven: ‘[den] ersamen Hr Claes Janssen Visser wonende inde
Calverstraet zenden inden Visser tot Amsterdam // Loont den brenger’. Visscher
had pas een huis in de Kalverstraat vanaf mei 1611; zie Orenstein, Leeflang e.a. 1993,
pp 190-191. Dergelijke teksten zijn overigens vaker op de achterkant van prenten te
vinden; vergelijk Van der Waals 2006, p. 159, noot 183. Vermoedelijk is de tekst als
buitenste exemplaar van een stapel afdrukken in rolvorm naar Visscher vervoerd,
waarbij ‘Loont den brenger’ betekende dat de koerier nog moest worden betaald.
104 Geevers 2014, pp 25-27.
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Haag, KB, KW 357 D 6
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verbond de Généalogie het huis Nassau met de verdediging van de Republiek
tegen de Spanjaarden.
De Nassausche Laurencrans, in ieder geval een bundeling van alle wapenfeiten
in boekvorm, stond al in of vóór 1601 op stapel. Dat zouden we kunnen afleiden uit de eerder geciteerde brief van Hugo de Groot aan Jacques-Auguste de
Thou van 31 juli 1601. De Groot stuurde De Thou de wandkaart en schreef over
graveurs die het plan hadden om binnenkort de afbeeldingen van alle gebeurtenissen uit de oorlog verzameld uit te geven. Hij beloofde De Thou het boek te
sturen zodra het was verschenen.105
In 1608 werd een eerste verzameling van de prenten samengesteld voor de
oudste zoon van Willem van Oranje. Filips Willem (1554-1618) was in 1568 als
gijzelaar naar Spanje gevoerd. In 1608 bezocht hij Den Haag om zijn belangen met betrekking tot de erfenis te bepleiten.106 De bundel die hem bij die
gelegenheid werd aangeboden, bevindt zich nu in de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag.107 De bundel bevat een geschreven opdracht van de graveur en
kaartmaker Floris Balthasarsz van Berckenrode. De zinsnede aan het slot van
deze opdracht - ‘uyt onse plaatdruckery binnen Delft desen 29 november 1608’
- doet vermoeden dat de prenten in de bundel bij Floris Balthasarsz werden
gedrukt. De naam van Floris Balthasarsz viel al eerder in combinatie met de
wandkaart: hij zou enkele prenten van de kaart hebben gegraveerd. Naast de
opdracht heeft de bundel de voor de Laurencrans gegraveerde titelpagina naar
ontwerp van Jacques de Gheyn II, met een handgeschreven Franse titel en bevat
hij de zestien prenten van militaire overwinningen die onderdeel waren geweest
van de wandkaart en tweeëntwintig nieuwe prenten van wapenfeiten, alle met
een korte handgeschreven uitleg in het Frans.108 Van de nieuwe prenten zijn er
105 In de bibliotheekcatalogus van de omvangrijke bibliotheek van JacquesAuguste de Thou - verschenen vele jaren na zijn dood in 1679 - wordt geen exemplaar
van de wandkaart genoemd. Orlers’ Genealogia Comitum Nassoviae (1616) en een
onbekende editie van de ‘Lauriers de Nassau’ met de bijbehorende prenten waren wel
in zijn bibliotheek aanwezig; zie de Catalogus Bibliothecae Thuanae 1679, dl 1, pp 405,
418. Zie over de bibliotheek van De Thou ook De Smet 2006, o.a. pp 178, 183-186,
203, 216-222 en Coron 1988.
106 Zandvliet 2000, p. 83.
107 Den Haag, KB: KW 78 D 19 (oblong).
108 Voor de titelpagina zie New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 259. Vier van
de 22 nieuwe prenten vervingen de ‘grote ovalen’ van de wandkaart (Breda, Turnhout,
Zaltbommel en Nieuwpoort). De overige prenten gaan over de Armada in 1588, het
Beleg van Bergen op Zoom in 1588 (gesigneerd BD), de Inname van Thienen in 1589
(gesigneerd BD), de bestorming van de Schans van Noordam in 1590 (gesigneerd
BD), de Slag voor Knodsenburg in 1591, het Beleg van Hulst in 1596, de Inname
van Calis Malis in 1596, de tochten naar Indië en Nova Zembla in 1596, de inname
van de Canarische Eilanden in 1599, het Beleg van Wachtendonk, de scheepstocht
naar Vlaanderen, de Slag bij Nieuwpoort in 1600 (tweede prent), het tweede Beleg
van Rijnberk in 1601, de Slag van Bantam in 1601, het Beleg van Grave in 1602, de
Belegering van Sluis in 1604 en het Beleg van Oostende in 1604. De getekende
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drie gesigneerd door Bartholomeus Dolendo.109
De Laurencrans verscheen uiteindelijk in 1610. Het werk bevat de ‘beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, so te water als te lande die Godt
Almachtich de […] Staten der Vereenichde Nederlanden verleent heeft.’ Het
boek werd uitgegeven in Leiden, bij Jan Jansz Orlers in samenwerking met
Henrick van Haestens, één van de uitgevers van de wandkaart. De tekst eindigde met het Twaalfjarig Bestand. Een weloverwogen slot, omdat met de ondertekening van dat Bestand de Republiek door Spanje werd erkend. In de
Laurencrans werden, naast de titelpagina, 46 prenten opgenomen.110 Onder verschillende prenten stond een legenda in boekdruk met een verklaring van de gegraveerde nummers in de voorstelling.111 Hugo de Groot, die versregels schreef
bij de prenten van de wandkaart, maakte ook epigrammen bij de prenten van
de wapenfeiten die na 1600-1601 werden vervaardigd, maar zijn versregels zijn
in de Laurencrans niet opgenomen.112
Op de titelpagina van de Laurencrans prijkt de tekst ‘Met privilege voor 12 jaren’. Hoewel dit suggereert dat het hele werk met een privilege was beschermd,
betreft deze tekst waarschijnlijk slechts de groep van zestien wapenfeiten die
voor de wandkaart was gemaakt. De prenten vielen onder het twaalfjarig privilege van 28 december 1600. Voor zover bekend hebben de Staten-Generaal
geen privilege verleend voor het boek van 1610. Het privilege dat op de titelpagina wordt genoemd gaf in feite een oneigenlijke bescherming aan het hele

plattegronden van de legerkwartieren van Maurits in de bundel van 1608 laat ik hier
verder buiten beschouwing.
109 Floris Balthasarsz zou ook enkele van de nieuwe prenten kunnen hebben
gegraveerd. Pieter Bast was in 1605 overleden. Volgens Van Regteren Altena (1983, dl
1, op. 102; dl 2, pp 60-61, nrs 289-299) zou Jacques de Gheyn II gewerkt hebben aan
de ontwerpen van enkele prenten. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de figuren in de
voorgrond van onder andere de prenten van Nova Zembla en de tochten naar Indië.
110 De prent van het Beleg van Hulst in 1596 - in de bundeling van 1608 - komt
niet voor in de Laurencrans van 1610. Toegevoegd werden de overwinning van het
schip van de admiraal van Antwerpen in 1600 door de kapitein van de zwarte galei;
de Tocht door Brabant in 1602; de Slag bij Sluis in 1603 en de Zeeslag bij Gibraltar
in 1607. De Tocht door Brabant werd gegraveerd door Floris Balthasarsz. De
andere prenten worden toegeschreven aan Bartholomeus Dolendo. Verder bevat de
Laurencrans een anonieme prent met het wapenschild van Maurits, een portret van
Maurits gegraveerd door Jacob Matham (New Hollstein Dutch, J. Matham, nr 246),
een kaart van de Zeventien Provinciën en een prent van het Hof van Holland.
111 In latere uitgaven van de Laurencrans worden deze verklaringen niet langer
onder de prent gedrukt, maar staan ze achter de beschrijving van het betreffende
wapenfeit. Dit was praktischer bij de productie, omdat de bladen met prenten
hierdoor niet langer twee drukgangen nodig hadden.
112 Zie hierover Eijffinger 1978 en Eijffinger 1981b. De later geschreven
epigrammen zijn te vinden in het kladhandschrift van Hugo de Groot (Leiden, UB:
Ms. Papenbroeck 10) en in zijn Poemata collecta van 1617.
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boek.113
Om een ruime verspreiding van het werk mogelijk te maken verscheen de
Nassausche Laurencrans in 1612 ook in het Duits en in het Frans, eveneens bij de
Leidse uitgevers Orlers en Haestens. De tweede Franstalige editie van de Laurencrans werd uitgegeven als vervolg op de Généalogie des illustres comtes de Nassau
van 1615. Zo werden stamboom en wapenfeiten - net als bij de wandkaart - in
één uitgave gecombineerd.114 Van de Généalogie verschenen in 1616 nog een Latijnse en een Nederlandse vertaling, beide zonder de Laurencrans.115
Niets wijst erop dat Nicolaes de Clerck een aandeel had in de uitgaven van
de Laurencrans en de Généalogie. Er zijn ook geen aanwijzingen dat Nicolaes de
portretten verzorgde die in de Franstalige, Nederlandstalige en Latijnse uitgave
van de Généalogie werden gedrukt. Het ging om de portretten van de belangrijkste leden van het geslacht Nassau: dertien gravures in 1615 en zestien gravures
in de beide uitgaven van 1616.116
In 1623 waren de platen waarmee de prenten in de Laurencrans en de
Généalogie waren gedrukt - inclusief die van de portretten - in het bezit van Jan Jansz Orlers. [5 19] De platen werden dat jaar door Orlers verkocht aan de Amsterdamse uitgever Johannes Janssonius.117 Hij verzorg113 Uit de resoluties van de Staten-Generaal blijkt alleen dat Orlers en Haestens
300 gulden kregen voor de presentatie van hun werk; Resolutiën b, dl 1, p. 299, 14 jan.
1611, nr 89.
114 Voor de Généalogie van 1615 werd een vijfjarig privilege verleend; Resolutiën b,
dl 2, p. 467, 8 juli 1615.
115 In 1613 en 1620 verscheen in Londen bij Adam Islip een vertaling van de
Laurencrans in het Engels getiteld The triumphs of Nassau. Bij Orlers volgde in 1617-1618
nog een Duitstalige heruitgave van de Laurencrans en in 1619 verscheen - opnieuw
in samenwerking met Haestens - een vermeerderde Nederlandstalige uitgave van
hetzelfde werk. Voor de editie van 1619 verleenden de Staten-Generaal op 29 juli 1619
een zesjarig privilege; Resolutiën b, dl 4, p. 163, nr 1049. In verschillende uitgaven van
de Laurencrans ná 1610 komen kopieën voor van de oorspronkelijke prenten. In deze
studie ga ik daar niet verder op in.
116 In 1616 werden de portretten toegevoegd van Jan VI van Nassau-Dillenburg
(1536-1606), Jan VII van Nassau-Siegen (1561-1623) en Johan Lodewijk (1590-1653).
117 Orlers’ fondsartikelen en magazijnvoorraad werden op 7 maart 1623 en
navolgende dagen geveild. In de Cataloge vande boeck-winckel van Jan Jansz Orlers (Gent,
UB: BIB.HIST.000717/-5) werden 186 exemplaren van de Genealogia genoemd
die los zouden worden verkocht van de ‘groote figueren, die gheveylt werden mette
groote platen daer toe behoorende, mitsgaders de privilegie ende het recht van dien’.
Ook de koperplaten met de portretten van Nassau en de platen voor de Laurencrans
werden geveild: ‘43 groote platen, den tijtel, effigies ende wapen van zijn Excellentie,
de 16 effigies vande nassausche Graven’. Dat Janssonius deze koperplaten verwierf,
blijkt uit een notariële akte van 1623; Leiden, RA: Oud Notarieel Archief, notaris J.
Angillis: toegang 506, inv. 292, 22 maart 1623, akte 46: ‘Johan Orlers schepen deser
stadt […] transporteerde […] mits desen aen […] Jan Janssz boucvercoper tot
Amsterdamme alle de platen in coper gesneden behorende tot het bouc geintituleert
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de nog verschillende heruitgaven van de Laurencrans en de Généalogie.118
Meervoudig gebruik
De prenten van de wandkaart die eind 1600, begin 1601 werden uitgegeven door
Nicolaes de Clerck, Henrick van Haestens en Pieter van der Dycke zijn door
de jaren heen dus op verschillende manieren gebruikt. Ze waren deel van een
groter geheel bij de wandkaart, zijn als losse serie verspreid en als zelfstandige
historieprenten. In opdracht van particulieren werden ze in albums en boeken
meegebonden. Vanaf 1610 is een deel van de prenten als officiële boekillustratie
gebruikt in de Laurencrans en de Généalogie.
Overigens kwam het in de zeventiende eeuw vaker voor dat delen van gedrukte wandkaarten als illustraties in boeken werden opgenomen. In 1608 gaf Willem Jansz Blaeu bijvoorbeeld een kaart uit getiteld de Nieuwe ende waerachtighe
beschrijvinghe der Zeventien Nederlanden. Aan de bovenzijde van de kaart werden
elf prenten gemonteerd van de gouverneurs te paard. In 1633-1635 nam Blaeu
deze sieraden op als illustraties in de Warhafftige Beschreibung aller denckwürdigsten Geschichtten, so sonderlich in den Niderlanden auch sonsten in andern Reichen
van Emanuel van Meteren.119 Ook de kleine prenten van de in paragraaf 5.2
afgebeelde Kaert Figuratief van Delft werden als illustraties gebruikt. Nadat de
eerste uitgave van de Kaert in 1678 was verschenen, leverde de uitgever Pieter
Smith vijfhonderd afdrukken van de prenten aan Dirck van Bleyswijck (16391681) om ze als illustraties in zijn Beschryvinge der stadt Delft te laten meebinden.
Het eerste deel van dit boek verscheen aanvankelijk ongeïllustreerd bij Arnold
Bon in 1667. In 1680 werd een tweede deel uitgegeven met een aanwijzing voor
de boekbinder zodat hij wist waar welke prenten moesten worden ingebonden,
den Nassauschen Laurencrans mitsgaders vande Genealogie van thuys van Nassau
ende andere plaeten daer toe behorende […] daertoe de privilegien ende alle
andere dingen en behouften tot de bevorderinge van tvoorsz werc gehorich, Item
hondert en tachtich exemplaren der gemelde genealogie in Latijn, dan noch zeven
vande selve in fransch, Item vierendertich laurencransen in hoochduijts ende ten
laetste twee hondert veertien exemplaren vande zelve int Nederduijts <alle sonder
de grote figuren> […] ten vollen gedaen ende vernoucht [...] met een obligatie
spreeckende ten behouve van hem comparant byde voorsz Jan Jansz […] te betalen
innehoudende een somme van acht hondert en tachtich gulden […] te betalen
op vier naestcomende achtereenvolgende jaren […] den 12e september 1623 […]’.
Volgens Van Selm (1988a, pp 216-217, noot 16) is de akte van 1623 de oudste bron
waaruit blijkt dat privileges konden worden verkocht.
118 In 1624 bracht Janssonius La Généalogie en Les Lauriers de Nassau in
combinatie uit en verzorgde hij een Duitstalige uitgave van de Laurencrans. Voor een
exemplaar van dit werk met de stamboomprent zie Amsterdam, UB: KF 62-5450. In
1651 verscheen bij Janssonius een bewerking van het werk van Orlers onder de titel
Wilhelm en Maurits van Nassau, princen van Orangien, haer leven en bedrijf.
119 Voor de kaart zie Van der Heijden 1998, dl 1, kaart 63, pp 302-308. De prenten
komen ook voor in de Historien der Nederlanden, en haar naburen oorlogen tot het iaar
1612, verschenen in 1647, 1652 en 1663 bij Jan Jacobsz Schipper; zie hoofdstuk 8.5.3.
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in het tweede deel van 1680 maar ook - met terugwerkende kracht - in het eerste
deel van 1667.120
5.2.5 Netwerken
De wandkaart was een groot project vroeg in de carrière van Nicolaes de Clerck.
Hoe de uitgever in Delft erbij betrokken raakte, is niet bekend. Wel had De
Clerck op dat moment al vaker samengewerkt met Henrick van Haestens. De
wandkaart zal De Clerck enige naamsbekendheid hebben gegeven en het project heeft hem mogelijk in contact gebracht met personen die voor zijn verdere
carrière als prent- en boekuitgever van belang zijn geweest. Zo gaf Nicolaes nog
een prent uit van Jan Saenredam, al is het niet zeker dat De Clerck de koperplaat van deze Dochters van Israël loven David direct van Saenredam verwierf.121
Het contact dat Nicolaes de Clerck via de wandkaart had gelegd met de
graveur Bartholomeus Dolendo en de dichter Hugo de Groot kende mogelijk
een vervolg met de publicatie van de Spaanse Armada. De Clerck had een koperplaat met dit onderwerp. De plaat van de ‘spaense vloot’ wordt genoemd in
de notariële akte van september 1624, net als de platen van de Inname van Breda
en de Slag bij Turnhout gegraveerd door Dolendo. De Clerck had de ‘spaense
vloot’ al vóór 1608 in zijn bezit. In dat jaar worden afdrukken genoemd in de
inventaris van de Rotterdamse graveur en prentuitgever Joannes van Doetecum
(ca. 1560-1630): ‘Twaelf Spaenschen vlooten van een vel De Clerck’.122 Er is geen
prent bekend van de Spaanse Armada van 1588 met de naam van De Clerck
als uitgever, maar vermoed kan worden dat het gaat om de prent van Bartholomeus Dolendo.123 [5 20] De versregels onder de voorstelling zijn geschreven
door Hugo de Groot, in 1602.124 De gravure van Dolendo (385 x 510 mm) toont
Spaanse schepen in gevecht met Engelse schepen in het Kanaal tussen Dover
en Calais. De prent is getiteld: Classis Hispanica celeberrima quae anno celeberrimo
MDLXXXVIII inter Galliam Britanniamque venit & peryt (de gevierde Spaanse
vloot die in het zeer beroemde jaar 1588 in de wateren tussen Frankrijk en Enge-

120 Over de Kaert Figuratief en de Beschryvinge der stadt Delft van Dirck van
Bleyswijck zie Houtzager e.a. 1997; Liedtke e.a. 2001, pp 506-508, cat. nrs 134-135; Van
der Waals 2006, pp 23-24, cat. nrs 2-3 en Verbaan 2014, pp 220-227. De prenten van
de Kaert Figuratief komen ook voor in de Beschryving der stadt Delft van de historicus en
uitgever Reinier Boitet (1691-1758), verschenen in Delft in 1729.
121 Zie hoofdstuk 6.3.1.
122 Zie hierover hoofdstuk 7.2.1.
123 FM 976 en FM 976 suppl. Voor een afdruk van de prent zonder
uitgeversnaam zie Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-80.067. Van deze prent
bestaat een latere staat met de naam van Claes Jansz Visscher; Rotterdam, Maritiem
Museum: P 1623. Er zijn meer platen van De Clerck bij Visscher terechtgekomen; zie
hoofdstuk 8.3.
124 De versregels zijn te dateren aan de hand van de chronologie van De Groots
gedichten in zijn kladhandschrift; Leiden, UB: Ms. Papenbroeck 10. Zie Eijffinger
1978, p. 194 en Eijffinger 1980b, pp 108, 127, nr 68.



20 | Bartholomeus Dolendo, Spaanse Armada, 1588,
gravure, 385 x 510 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-POB-80.067

‘ter ere vande huyse van nassau’

21 | Jan Muller, Portret van Prins Maurits, gravure, 420 x 298
mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-32.175

land kwam en verging).125 De voorste schepen zijn herkenbaar gemaakt door de
letters PR (Philippus Rex) en ER (Elizabeth Regina). Het schip in het midden
heeft in de mast een wimpel met het motto van Charles Howard, de opperbevelhebber van de Engelse vloot.126
Wellicht dat Nicolaes de Clerck als uitgever van de wandkaart ook in contact
kwam met de graveur en prentontwerper Jacques de Gheyn II. In ieder geval
had De Clerck via dat project allerlei mensen uit het netwerk van De Gheyn
leren kennen, zoals Hugo de Groot, Henrick van Haestens, Bartholomeus Dolendo, Jan Saenredam en mogelijk ook de Gheyn’s broer Steven die de wandkaart naar de Franse koning bracht. De Groot en De Gheyn waren goede bekenden van elkaar. Hugo de Groot schreef versregels bij verschillende prenten
van De Gheyn.127 Henrick van Haestens publiceerde in 1603 de Zeilwagen van
Simon Stevin gegraveerd naar het ontwerp van De Gheyn. De Gheyn ontwierp
ook de titelprent van de Laurencrans van 1610.128 Bartholomeus Dolendo had
een broer, Zacharias, die als graveur was opgeleid door De Gheyn. Saenredam begon weliswaar als leerling van de Haarlemse graveur Hendrick Goltzius, maar vervolgde zijn opleiding bij De Gheyn in Amsterdam.129 Nicolaes de
Clerck werd in 1608-1610 de belangrijkste uitgever van de prenten van Jacques
de Gheyn II. In de jaren daarna zou hij bovendien bijna alle prenten uitgeven
van De Gheyns zoon, Jacques de Gheyn III. Hiermee werd De Clerck een van
de meest vooraanstaande prentuitgevers in de Republiek. De prenten van vader
en zoon De Gheyn komen aan bod in hoofdstuk 6.
5.3 ‘Om de curieusen leser voor ooghen te stellen’
Na 1610 heeft Nicolaes de Clerck nogmaals prenten uitgegeven tot eer en meerdere glorie van het geslacht Nassau, geschikt om als politiek symbool aan de
muur te hangen van een overheidsgebouw of in de woning van een particulier. Zo gaf De Clerck kopieën uit van de portretten van Maurits en Frederik
Hendrik die Jan Harmensz Muller (1571-1628) en Jacob Matham (1571-1631)
graveerden naar schilderijen van Michiel van Mierevelt (1566-1641). Deze prenten tonen Maurits en Frederik Hendrik als veldheer tot net boven de knie.
[5 21,22] Ze werden in opdracht van Van Mierevelt vervaardigd en met privilege uitgegeven. Het portret van Maurits (420 x 298 mm) werd in 1607-1608
gegraveerd. Dat van Frederik Hendrik (415 x 296 mm) verscheen in 1610 als
pendant.130 In 1611 leverde Van Mierevelt aan de Staten-Generaal een ongespe-

22 | Jacob Matham, Portret van Frederik Hendrik, gravure, 415 x 296 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P1898-A-20708

125 De titel is gelijk aan de prent in de Nassausche laurencrans van 1610. Het
ontwerp van de prent is anders.
126 Bos & De Haag 1996, p. 23, nr 10.
127 Voor de relatie tussen Hugo de Groot en Jacques de Gheyn II zie onder
andere Van Regteren Altena 1983, dl 1, pp 42-45; New Hollstein Dutch, J. de Gheyn
II, nrs 15-22, 26-29, 32, 36, 53, 100, 114-122, 124, 125, 135-138, 160-169, 172, 175, 190, 245,
246, 248, 262-306; Zandvliet 2000, nrs 81, 131, 140 en Nellen 2007, pp 54-56.
128 New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nrs 172 en 243.
129 New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, p. xxix.
130 New Hollstein Dutch, J.H. Muller, dl 1, p. 24 en nr 58 en New Hollstein
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cificeerd aantal afdrukken van beide portretten op ‘satyn ende papier’ voor een
bedrag van maar liefst 135 gulden en 10 stuivers.131
Er was voortdurend vraag van overheidsinstanties en particulieren naar de
geschilderde portretten van Van Mierevelt. Met het tonen van portretten van
Maurits en Frederik Hendrik gaf een instantie of eigenaar blijk van loyaliteit aan
Nassau.132 Het portret van Maurits werd vele malen geschilderd in Mierevelts
werkplaats in Delft. Ook de productie van geschilderde portretten van Frederik
Hendrik was omvangrijk.133 In prentvorm hadden de portretten een nog grotere
markt. Van Mierevelt was zich dat terdege bewust en Nicolaes de Clerck was
slechts één van de prentuitgevers die wilden meeprofiteren van het succes van de
prenten van Muller en Matham. Er is een anonieme kopie bekend van het portret van Frederik Hendrik met de naam van De Clerck als uitgever. [5 23] Deze
prent (406 x 290 mm) werd gegraveerd in dezelfde richting als de prent van Jacob
Matham. Het decorum vereiste dat een commandostaf in de rechterhand werd
gehouden.134 Een kopie van het portret van Maurits uitgegeven door De Clerck
is vooralsnog niet teruggevonden, maar de prent van Frederik Hendrik had ook
bij De Clerck een pendant. Op de veiling van De Clercks koperplaten in juni 1626
werd de koperplaat van het portret van Frederik Hendrik verkocht samen met
een plaat van een portret van Maurits.135
Gezien het zesjarig privilege dat de Staten-Generaal verleenden voor zowel de
prent van Muller als van Matham zullen de kopieën die door De Clerck werden uitgegeven vermoedelijk niet voor 1613, respectievelijk 1616 zijn verschenen. De kopieën in het fonds van De Clerck hadden - afgaande op de prent
van Frederik Hendrik - dezelfde afmetingen als de oorspronkelijke prenten.
De Clerck koos daarentegen voor een Nederlandse tekst in de ondermarge.
De gegraveerde onderschriften van de prenten van Muller en Matham waren
in het Latijn gesteld en ook geschikt voor een internationale markt. De Clerck
sprak met zijn kopieën de Nederlandse markt aan. Overigens verschenen er
bij andere uitgevers eveneens kopieën van de prenten met een Nederlands
onderschrift.136
Dutch, J. Matham, nr 240. Het privilege voor het portret van Maurits werd verleend
in mei 1607, de prent is gedateerd 1608. De prent van Frederik Hendrik en het
privilege dateren beide van 1610.
131 Kramm 1857-1864, dl 4, p. 1120; Resolutiën b, dl 1, p. 374, nr 505.
132 Zie over deze portretten aan de muur ook Montias 1982, p. 246.
133 Jansen e.a. 2011, pp 116, 123.
134 Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: A.2002 (06). De kopie staat
niet in New Hollstein, J. Matham.
135 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627,
17 juni 1626: ‘twee plaetgens vande prinsen van Orange[,] Maurits ende Henrick’. De
platen werden verkocht voor 15 gulden en 15 stuivers aan Jan III van Waesberge.
136 Vergelijk het portret van Maurits met Nederlands onderschrift (405 x
286 mm) gegraveerd en uitgegeven door Crispijn van den Queborn; Hollstein
Dutch, C. van den Queborn, nr 61. Voor een afdruk van de eerste staat van deze
prent zie Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-104.169. Voor een latere staat met



23 | Anoniem naar Jacob Matham, Portret van Frederik
Hendrik, gravure, 406 x 290 mm. Amsterdam, Nederlands
Scheepvaartmuseum, A.2002(06)

‘ter ere vande huyse van nassau’

5.3.1 Het praalgraf in de Nieuwe Kerk in Delft
Op dezelfde veiling in juni 1626 waar de erfgenamen van Nicolaes de Clerck
‘twee plaetiens vande prinsen van Orange[,] Maurits ende Henrick’ van de hand
deden, werden ‘twee copere platen vande sepelture vande Prince van Orangen’
voor 30 gulden verkocht aan Claes Jansz Visscher.137 Er is wel gesuggereerd dat
het gaat om platen voor een prent met de lijkstatie van de Prins van Oranje,
maar er is geen bewijs dat De Clerck een dergelijke prent heeft uitgegeven.138
Wel zijn er aanwijzingen dat hij prenten uitbracht van het praalgraf van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft.139
Willem van Oranje was op 10 juli 1584 in het Prinsenhof in Delft vermoord
en vond zijn laatste rustplaats in de Nieuwe Kerk. Tijdens het Twaalfjarig
Bestand werkten de Staten-Generaal aan de plannen voor een praalgraf ter
nagedachtenis aan de Prins van Oranje, al werden de bouwplannen pas concreet in de jaren 1613 en 1614. Toen begon de Amsterdamse beeldhouwer en
architect Hendrik de Keyser (1565-1621) met de bouw van het monument.
Het grootste deel werd in 1619 in het koor van de kerk geplaatst.140 In 1621
de uitgeversnaam van Claes Jansz Visscher zie Amsterdam, Vrije Universiteit:
PORTRET 1 MAU 001. Vergelijk daarnaast een kopie van de prent van Muller
(297 x 210 mm) met Nederlands onderschrift uitgegeven door Jan Jansz Starter:
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum: CDBoissens AB 3.3 en Wenen,
ÖNB (Porträtsammlung): PORT_00063523_01. De kopieën van Queborn en
Starter zijn na 1613 gegraveerd: op beide prenten wordt Maurits afgebeeld met de
draagpenning van de Orde van de Kousenband. Deze is toegevoegd aan het ontwerp
van Van Mierevelt en Muller. Er zijn geen aanwijzingen dat de koperplaten van de
prenten van Queborn en Starter ooit in het bezit van De Clerck zijn geweest. De
graveur Willem Delff, schoonzoon van Van Mierevelt, maakte verkleinde kopieën
van de portretten van Maurits en Frederik Hendrik (313 x 225 mm) met een
Nederlands onderschrift; Hollstein Dutch, W. Delff, nrs 59 en 63. Van beide prenten
van Delff is een staat bekend met de uitgeversnaam van Philips Jacobsz Steenwegen,
werkzaam in Rotterdam in de periode 1625-1632. Van Delffs portret van Maurits
bestaan nog twee latere staten waarop Broer Jansz respectievelijk Abraham van
Waesberge als uitgevers worden genoemd. Volgens Anita Jansen in Jansen e.a. 2011,
p. 63, noot 73 graveerde Delff zijn verkleinde kopieën op verzoek van Van Mierevelt.
Ook op de prent van Delff wordt Maurits afgebeeld met de draagpenning van de
Orde van de Kousenband.
137 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 17
juni 1626: ‘Twee copere platen vande sepelture vande Prince van Orangen gecoft by
Claes Jansz Visser xxx gulden’.
138 Kolfin 2011, p. 22. Kolfin laat in het midden of het zou gaan om een lijkstatie
van Willem van Oranje of van zijn in 1625 overleden zoon Maurits.
139 Het woord ‘sepulture’ is afkomstig uit het Latijn (sepultura: begrafenis,
bijzetting; sepelio: begraven) en werd volgens het Woordenboek der Nederlandsche
Taal niet alleen gebruikt voor een begrafenis of uitvaart, maar ook in de betekenis
van graf of grafmonument; WNT (Online): ‘Sepultuur’, betekenis 1 en 2.
140 Waarschijnlijk moesten alle bronzen beelden en ornamenten nog worden
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schreef de historicus Pieter Christiaensz Bor (1559-1635) in zijn Oorspronck,
begin ende vervolgh der Nederlantsche oorlogen dat er van heinde en verre bezoekers kwamen om het monument te bezichtigen. Men was vol lof over het
ontwerp van de kunstenaar en de fraaie uitvoering.141 Het was zo druk dat
de bezoekers vanaf 1621 om een bijdrage werd gevraagd voor de Kamer van
Charitate, de stedelijke instelling ten behoeve van de armenzorg.142 Nicolaes
de Clerck maakte de bouw van het praalgraf van dichtbij mee en zal de belangstelling van de mensen hebben opmerkt. De in Delft werkzame Bartholomeus van Bassen (1590-1652) schilderde in 1620 hoe het voltooide praalgraf
eruit moest gaan zien.143 In hetzelfde jaar kreeg De Clerck het idee voor twee
prenten van het monument.144
Het plan van Nicolaes de Clerck
Dat Nicolaes de Clerck bezig was met - of op zijn minst plannen had voor een uitgave van prenten met het praalgrafmonument, blijkt uit de opmerkelijke
reclame die De Clerck voor dergelijke prenten maakte en uit een resolutie van
de Staten-Generaal.
De Clerck maakte reclame voor zijn prenten in het Tweede deel ofte vervolgh
vande Chronijcke van Hollant, Zeelant ende Utrecht, uitgebracht in 1620 bij Pieter
Verhaghen in Dordrecht.145 Het werk verscheen als vervolg op de Oude chronij
cke van Willem van Gouthoeven. In het Tweede deel werd een tekst van Ellert de
Veer (ca. 1540-1599) opgenomen die Verhaghen al vaker had uitgegeven en een
aanvulling over de gebeurtenissen in de jaren 1590-1620 geschreven door Nicolaes de Clerck. Op uitgekiende wijze eindigde De Clerck zijn aandeel met de
beschrijving van het grafmonument van Willem van Oranje en de koperplaten
die hij had laten snijden.
[…] hebben hem [Willem van Oranje] ter eeren doen oprechten, binnen de
stadt Delft, een heerlijcke epitaphie, welck werck heeft aengenomen, ende byna
volbracht, de seer constrijcke meester Hendrick de Keyser van Uutrecht, Argegoten. Ook de obelisken, het tablet met het grafschrift en het hek ontbraken nog;
Ex & Scholten 2001, pp 32-34, 154-156. Zie verder Beaufort 1931; Jimkes-Verkade
1981, dl 1, pp 214-227, dl 2, afb. 276-299 en Gout & Verschuyl 1989, pp 65-81.
141 Bor 1621-1634, dl 2 (1621), boek 18, fol. 5K5v.
142 Verhoeven 2015, p. 335.
143 Het schilderij Graf van Willem de Zwijger in een denkbeeldige Kerk - olieverf op
doek, 1120 x 1510 mm - bevindt zich in het Szépmüvészeti Múzeum in Budapest. Het
schilderij werd gemaakt in opdracht van de Staten-Generaal. Van Bassen situeerde
het monument in een gefantaseerd kerkinterieur, maar de weergave van het graf zelf
komt overeen met het ontwerp van De Keyser. Zie verder Luijten e.a. 1993, pp 299300, 537-538 en Liedtke e.a. 2001, pp 222-224. Van Bassen was werkzaam in Delft van
1613 tot en met 1622. Daarna vertrok de schilder naar Den Haag.
144 Zie over de praalgrafprenten van De Clerck ook mijn artikel in Delineavit &
Sculpsit 36 (2013), pp 47-54.
145 Zie hoofdstuk 3.5.1.
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chitect ende beroemt beeltsnijder der stat Amstelredam. Dit werck bestaet altsamen van witten Italiaenschen marber, toetsteen van dinant ende coper, so als
tselve heeft doen snijden in copere platen, om den curieusen leser voor ooghen
te stellen N. DE CLERCK.146
Pieter Christiaansz Bor herhaalde deze informatie in zijn Oorspronck, begin
ende vervolgh der Nederlantsche oorlogen.147 Via Bor belandden de informatie en
de naam van De Clerck in uitgaven over de geschiedenis van Delft: Dirck van
Bleyswijck (1667) citeerde Bor en Reinier Boitet (1729) citeerde Van Bleijswijck,
inclusief de tekst van Bor.148
De resolutie van de Staten-Generaal dateert van 7 januari 1620.149 Volgens
dit besluit verleenden de Staten-Generaal de in Delft werkzame plaatdrukker
Nicolaes de Clerck een zevenjarig privilege om met consent van meester Hendrik de Keyser koperplaten te snijden van het graf opgericht ter nagedachtenis
van de overleden Prins van Oranje (‘de supulture van wylen den heere prince
van Orangien’) naar het ontwerp en de tekeningen (‘patroon ende teyckeninge’)
van De Keyser. Het lijdt geen twijfel dat de genoemde ‘supulture’ het grafmonument in Delft betrof. Het privilege verbood anderen in de Republiek om
zonder toestemming prenten van het praalgraf uit te brengen. Op het breken
van dit privilege stond een boete van 300 gulden en de confiscatie van de platen
en reeds gedrukte kopieën.
Prenten van het praalgraf passen goed bij de hoge prijs van 30 gulden die op
de veiling van 1626 werd betaald voor de twee koperplaten ‘vande sepelture vande Prince van Orangen’. De platen waren verreweg de duurste van de veiling.
De reden voor de hoge prijs was vermoedelijk in de eerste plaats de actualiteit
146 Gouthoeven 1620, dl 2, fol. z4v, p. 360. Voor de Oude chronijcke van 1636
werd de tekst van De Clerck aangevuld. De naam van De Clerck werd weggelaten
waardoor de zin grammaticaal onjuist is.
147 Bor 1621-1634, dl 2 (1621), boek 18, fol. 5K5v: ‘Nicolaes de Clerck tot
Delff, heeft ’t selve [het praalgraf ], soo naer moghelick es, in copere platen doen
naersnijden’.
148 Van Bleyswijck 1667, fol. 2K4v en Boitet 1729, fol. 2W3v. Ook Daniel
Souterius heeft gewezen op het snijden van de koperplaten met afbeeldingen van
het praalgraf. De Clerck wordt daarbij niet genoemd. Zie Souterius 1626, G2v-G3r.
De formulering in Brouërius van Nidek & Le Long 1727-1733, dl 3, fol. Z3v wekt
(onterecht) de indruk dat de prenten van Nicolaes de Clerck kopieën waren van
prenten gemaakt naar de tekeningen van Hendrik de Keyser: ‘Deze weergaaloze
graf-tombe is na den dood van den bouwmeester H. de Keyzer, die dit gantsche werk
zoo keyserlyk heeft geordoneert, volgens deszelfs schetzen en teekeningen, in twee
kopere paaten in ’t ligt gekomen; en eenen Nicolaas de Clerck, te Delft, heeft dit
werk mede zoo na als mogelyk was, in kopere plaaten doen nasnyden.’
149 Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1796, Netresoluties: toegang 1.01.02,
inv. 3179, fol. 9v-10r, 7 jan. 1620. Ook genoemd in Resolutiën b, dl 4, pp 347-348.
Kramm 1857-1864, Aanhangsel, pp 93-94 noemde onterecht 7 juni 1620 als datum van
het privilege.
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van het onderwerp. Het praalgraf was net voltooid en stond opnieuw in de
belangstelling na het overlijden van Maurits van Nassau in 1625. Maurits was
in september 1625 bijgezet in de grafkelder in de Nieuwe Kerk. Wat ook van
invloed kan zijn geweest op de prijs van de platen op de veiling is het nog niet
verlopen privilege voor de prenten. Dat was toen de platen in juni 1626 werden
geveild nog een half jaar geldig, tot januari 1627. De koper van de platen kocht
ook de rechten van het privilege.150
De prenten bij de koperplaten
Er zijn geen prenten van het praalgraf bekend waarop De Clerck als uitgever
wordt genoemd, maar de zoektocht naar de prenten bij de in 1626 genoemde
koperplaten leidde naar de twee vroegst bekende, anonieme prenten van het
praalgraf. Ze verschenen met de uitgeversnaam van Pieter de Keyser in 1622.151
[5 24,25] De ene gravure (532 x 373 mm) toont het grafmonument aan de voorzijde met het beeld van de zittende prins in harnas, met boven hem zijn wapenschild en op de achtergrond Fama, blazend op de loftrompet. Aan de rechterzijde van het monument staat de personificatie van Justitia (met weegschaal) en
aan de linkerzijde Libertas (met scepter en vrijheidshoed). De andere gravure
(527 x 475 mm) laat het monument van de zijkant zien met het beeld van de liggende prins. Aan het voeteneinde is wederom Fama te zien. In de hoeken staan
rechts Libertas en links Fortitudo (met een leeuwenvacht op haar hoofd en tak
in haar hand).152 Op deze prent is ook het grafschrift te lezen dat Constantijn
Huygens (1596-1687) schreef voor het marmeren tablet bovenop het praalgraf.
Het afgebeelde grafmonument wijkt af van het uiteindelijk gebouwde praalgraf.153 De prenten werden gemaakt naar de ontwerptekeningen en niet naar
het bouwwerk zelf. Dat was toen de prenten werden uitgegeven nog niet voltooid. De tekeningen werden aangeleverd door de bouwmeester van het monument, Hendrik de Keyser, die als ‘inventor’ op beide prenten wordt genoemd.
Pieter de Keyser was zijn zoon. Volgens de tekst op beide prenten waren de
afbeeldingen beschermd met een privilege van de Staten-Generaal. Verder zijn
de prenten gedateerd 1622. Dat jaartal is op de gravure met het zijaanzicht verbonden aan het privilege (‘E.H.M. Stat: Cum privil, 1622’), maar op de prent
met het vooraanzicht aan de uitgever (‘Pieter de Caiser, Excudebat, 1622’). De
cartouches op beide prenten, gegraveerd boven het grafmonument, bevatten
een opdracht aan de Staten-Generaal: ‘Voorstanders van een landt vol weel150 Dat privileges konden worden verkocht, bleek in paragraaf 5.2.4, voetnoot 117.
Over het verkopen van koperplaten of afdrukken van prenten samen met het daarbij
horende privilege zie ook Kolfin 2011, pp 23, 25, 54, noot 105 en Griffiths 2016, p. 100.
151 Fuhring 2004, nrs 8439-8440; FM 896 en FM-p 77a, 78b, 79c.
152 In de niet afgebeelde hoek van het monument staat ‘Religio’.
153 De wapentrofeeën op het baldakijn waren wel gepland, maar zijn nooit
uitgevoerd; Ex & Scholten 2001, p. 3, Fortitudo heeft in werkelijkheid een kale
(eiken- of doornen)tak in haar hand, niet een eikentak met bladeren en vruchten.
Zie over de interpretatie van de tak Jimkes-Verkade 1981, p. 219 en Gout & Verschuyl
1989, p. 78.



24 | Anoniem, Praalgraf van Willem van Oranje, aan de
voorzijde, 1622, gravure, 532 x 373 mm. Amsterdam,
Rijksmuseum, RP-P-OB-79.488

25 | Anoniem, Praalgraf van Willem van Oranje, van
de zijkant, 1622, gravure, 527 x 475 mm. Amsterdam,
Rijksmuseum, RP-P-OB-79.489
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dighe ondersaten // Ontfangt tot een geschenck, doorluchtige Heeren Staten,
// De Grafsté toegewijt aen d’asschen vande Vorst’.154 Deze versregels zijn geschreven door Joost van den Vondel (1587-1679).155 In 1626 werden deze prenten van het praalgrafmonument opnieuw uitgegeven door de Amsterdamse
graveur en prentuitgever Claes Jansz Visscher (1586-1652). Voor deze uitgave
werd de uitgeversnaam van Pieter de Keyser van de koperplaten verwijderd en
de naam van Visscher toegevoegd. Het jaartal 1622 werd veranderd in 1626.156
Vergelijken we de prenten van Pieter de Keyser met wat we weten van de
prenten van Nicolaes de Clerck dan vallen verschillende zaken op. Ten eerste
ging het bij De Clerck over twee koperplaten, misschien bedoeld om twee delen
van één afbeelding te drukken, maar waarschijnlijker ging het om platen voor
twee prenten, net als de twee prenten uitgegeven door Pieter in 1622. Ten tweede staat in de resolutie van de Staten-Generaal van 1620 dat ook de prenten
van De Clerck met toestemming van Hendrik de Keyser naar zijn ontwerp en
tekeningen werden gemaakt. Het idee dat de prenten met de naam van Pieter
afdrukken zijn van de platen die Nicolaes de Clerck liet maken, wordt verder
ondersteund door de aanduiding op de prenten dat ze met privilege werden
uitgegeven. Ten eerste is er geen privilegeverlening voor dergelijke prenten op
naam van Pieter of zijn familie in de resoluties van de Staten-Generaal terug
te vinden. Ten tweede was het privilege van De Clerck in 1622 nog niet verlopen. De koper van de twee platen van De Clerck op de veiling in Delft en het
jaar waarin de veiling werd gehouden, zijn de laatste, zeker niet onbelangrijkste
redenen om te denken dat de prenten met de naam van Pieter de Keyser wer154 De volledige tekst luidt: ‘Voorstanders van een landt vol weeldighe ondersaten
// Ontfangt tot een geschenck, doorluchtige Heeren Staten, // De Grafsté toegewijt
aen d’asschen vande Vorst // Die streng als Hercules gemoedigt had sijn borst //
Met Dwingelanden haet, en in manhafte tochten // Ter Hellen heeft gedoemt de
westersche gedrochten, // D’handvesten voorgestreen, en dapper van gemoed //
De Vrijheijd en haer recht besegelt met sijn bloed’. De tekst werd geciteerd van het
vooraanzicht. De tekst op het zijaanzicht wijkt alleen af in regel 1: land, weeldige.
155 In de eerste verzameling van Vondels lyriek, Verscheide gedichten, Amsterdam
1644, fol. N6v is een variant van dit gedicht opgenomen, getiteld ‘Op Prins Willems
Graf aan de Staten der Vereenighde Nederlanden’. Het gedicht staat ook in de
herziene versie van de bundel: Poëzy of verscheide gedichten, Amsterdam 1650, fol.
2F3v. De tekst luidt in de uitgave van 1644: ‘Voorstanders van dit lant, vol weeldige
ondersaten. // Ontfangt, naar uwe gunst, doorluchte Heeren Staten, // De grafste,
toegewijt aan d’asschen van den Vorst, // Die streng, als Herkules, gemoedight had
zijn borst // Met haat van dwinglandye, en op manhafte toghten, // Uitschudde
’t harrenas der westersche gedroghten, // Verdadighde al uw Recht, en dapper van
gemoedt, // Bezegelde den schat des Vrydoms met zijn bloet.’
156 Zie de exemplaren in Rotterdam, Atlas van Stolk: inv. 825 (AvS 825) en
Kopenhagen, Statens Museum for Kunst: inv. nrs 379.62 en 379.63. In de literatuur
bestaat enige onduidelijkheid over het jaartal op de tweede staat van de prenten.
Zowel 1626 als 1628 worden genoemd. Op de exemplaren in Rotterdam en
Kopenhagen staat het jaartal 1626. Mogelijk berust 1628 op een vergissing.
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den gedrukt van de platen die in juni 1626 door de erfgenamen van Nicolaes
de Clerck werden verkocht. In 1626 werden de twee platen van De Clerck gekocht door Claes Jansz Visscher, de uitgever die in hetzelfde jaar de prenten van
Pieter publiceerde. Vanwege de actualiteit van het onderwerp en het nog niet
verlopen privilege zal Visscher de koperplaten van De Clerck zo snel mogelijk
opnieuw hebben afgedrukt.
Visscher gaf in 1626 ook de Lijkstatie van Prins Maurits op de Grote Markt in Delft
uit, gegraveerd door Gillis van Scheyndel.157 Op deze ets, bestaande uit vier
bladen (in totaal ca. 610 x 1000 mm), een houtsnede-titelrand en een begeleidende boekdruktekst, is in een cartouche een nauwkeurige kopie verwerkt van
de prent met het vooraanzicht van het praalgraf. [5 26] In deze cartouche staat
ook de aanduiding ‘cum privilegio’. Voor de prent van Van Scheyndel werd echter nooit een privilege afgegeven.158 Waarschijnlijk had het privilege betrekking
op een deel van de Lijkstatie - op de afbeelding van het praalgraf in de cartouche
- en maakte Visscher handig gebruik van de rechten van het privilege van De
Clerck die hij samen met de koperplaten van het praalgraf op de veiling in juni
1626 verwierf. Het ‘cum privilegio’ suggereerde dat het privilege betrekking had
op de hele prent, ook omdat direct onder deze tekst de naam van de graveur van
de prent werd gegraveerd. De tekst gaf de prent een valse bescherming en een
vals prestige, vergelijkbaar met het in dit hoofdstuk genoemde ‘cum privilegio’
op de titelpagina van de Nassauschen Laurencrans van 1610 dat slechts betrekking
had op een aantal prenten in het werk en niet op het gehele boek.
De uitgave van Nicolaes de Clerck
Het is opmerkelijk dat er geen afdrukken van de twee prenten van 1622 zijn
gevonden met de uitgeversnaam van Nicolaes de Clerck. Zou het zo kunnen
zijn dat er een eerdere staat of uitgave van de prenten heeft bestaan waarop zijn
naam wel voorkwam? De Clerck had al in januari 1620 een privilege gekregen
en in het Tweede deel ofte vervolgh vande Chronijcke van Hollant, Zeelant ende Utrecht
van 1620 wekte De Clerck de indruk dat zijn prenten al waren gegraveerd.159
De prenten met de uitgeversnaam van Pieter de Keyser zouden dan een latere
staat vertegenwoordigen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Pieters naam en
het jaartal 1622 later op de koperplaten werden gegraveerd - als vervanging van
een andere uitgeversnaam en een eerder jaar - dan de naam van de ontwerper
van de prenten en de tekst over het privilege. Dat is in ieder geval niet aan de
inscripties te zien. Ook het grafschrift dat voor het praalgraf in de Nieuwe
Kerk werd geschreven door de jonge Constantijn Huygens en dat werd gegraveerd op de prent met het zijaanzicht van het monument, zet vraagtekens bij de
157 Hollstein Dutch, G. van Scheyndel, nr 8 en Liedtke e.a. 2001, pp 509-510.
158 Visscher heeft zelf voor zijn prenten nooit een privilege aangevraagd;
Orenstein 2006, pp 319-320.
159 De eerste uitgave van de prenten zou kunnen worden gedateerd op basis van
de presentatie van de prenten aan de Staten-Generaal. De tekst van Vondel doet
vermoeden dat dit de bedoeling was. Helaas is van zo’n presentatie in de archieven
niets terug te vinden, ook niet in de archieven van de Staten van Holland.



26 | Gillis van Scheyndel, Lijkstatie van Prins Maurits op
de Grote Markt in Delft (blad 1/4), 1626, ets, 211 x 505 mm.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-76.718
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27 | Jonas Suyderhoef naar Thomas de Keyser, Portret
van Hendrick de Keyser, 1621, gravure, 207 x 158 mm,
onderschrift gedrukt van een losse koperplaat, 36 x 157
mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1940-383

mogelijkheid dat de prenten al vóór 1622 werden uitgegeven. De besluitvorming
over het grafschrift vond pas plaats in augustus en september 1621. De prent
van de zijkant van het praalgraf mét de tekst van Huygens kan niet eerder zijn
uitgebracht dan eind 1621 of begin 1622, tenzij de prent werd uitgegeven zonder
tekst.160 Kortom, een eerdere uitgave van de prenten vóór 1622 is niet uitgesloten maar lijkt niet waarschijnlijk.
De andere mogelijkheid is dat de prenten in 1622 voor het eerst werden uitgegeven, maar dat niet Pieter de Keyser maar Nicolaes de Clerck de initiator van
deze uitgave was. Het privilege van 1620 stond immers op naam van De Clerck
en de koperplaten waren zijn eigendom, in ieder geval volgens de notariële akte
van 1626. Wellicht heeft De Clerck bewust al vroeg een privilege aangevraagd
en zijn de prenten - met vertraging - verschenen in 1622.
Blijft over de vraag waarom de prenten zijn uitgegeven met de naam van Pieter de Keyser - er zijn geen andere prenten met zijn naam bekend - en waarom
Nicolaes de Clerck niet op de prenten wordt genoemd. Een verklaring hiervoor
zou het overlijden van Hendrik de Keyser in mei 1621 kunnen zijn. Hendrik
speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de prenten van het praalgraf: de platen werden volgens het privilege met zijn consent naar zijn ontwerptekeningen gegraveerd. Na de dood van Hendrik kreeg De Clerck te maken
met diens zoon Pieter. Hij erfde van zijn vader alle modellen, tekeningen en
gereedschappen op voorwaarde dat hij het grafmonument zou afmaken.161 Mogelijk regelde Pieter voor de prent ook de versregels van Joost van den Vondel.
Vondel woonde net als de familie De Keyser in Amsterdam. Hij schreef in deze
jaren ook versregels bij het portret van Hendrik de Keyser (229 x 158 mm) dat
was gegraveerd naar aanleiding van zijn overlijden door Jonas Suyderhoef naar
een ontwerp van Thomas de Keyser.162 [5 27] De plaatsing van de cartouches
met de tekst van Vondel op beide prenten van het praalgraf wijst erop dat er
geen rekening was gehouden met de versregels en dat die niet bij het oorspronkelijke plan hoorden. In de versregels van Vondel werden de prenten gepresenteerd aan de ‘Heeren Staten’. Pieter maakte met zijn naam als uitgever op de
prenten als eerste aanspraak op een eventuele beloning van de Staten-Generaal.
Van een dergelijke beloning is overigens niets bekend.163
160 Over het grafschrift zie Kuiper 1984, pp 103-117 en Kuiper 1987, pp 177-180.
Voor de relevante resoluties van de Staten-Generaal zie Resolutiën b, dl 5, p. 263,
nrs 1663 en 1663a. Hoewel Huygens al in 1620 in opdracht van Maurits met het
grafschrift bezig was en herhaaldelijk informeerde naar de stand van zaken rond dat
grafschrift werd het besluit welke tekst op het marmeren tablet aangebracht moest
worden pas veel later genomen, in augustus/september 1621. Het was toen nog niet
duidelijk dat de tekst van Huygens aan beide zijde van het tablet zou komen te
staan . In september had men in eerste instantie besloten dat het twee verschillende
teksten moesten zijn. Er zijn geen aanwijzingen voor een eerdere staat van de prent
met het zijaanzicht van het praalgraf zonder de tekst van Huygens.
161 Ex & Scholten 2001, p. 34. Het praalgraf werd onder Pieters leiding voltooid.
162 Hollstein Dutch, J. Suyderhoef, nr 91.
163 Vonden de Staten-Generaal wellicht dat zij De Keyser al genoeg hadden
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Mogelijk bedong Pieter dat zijn naam als uitgever op de prenten zou staan.
Een andere verklaring voor het ontbreken van De Clercks naam op beide prenten is dat er een begeleidende typografische tekst werd gedrukt met De Clercks
naam als uitgever. Zo’n tekst is niet gevonden. Er staan ook geen nummers op
de prenten die in een tekst of legenda zouden moeten worden verklaard.
De functie van de prenten
De prenten van het praalgraf waren misschien later klaar dan gepland, maar
het waren wel de eerste afbeeldingen van het grafmonument die op grote schaal
konden worden verspreid. Pas na het overlijden van De Clerck verschenen er
kopieën van de prenten.164 Dat er vraag zou zijn naar prenten van het praalgraf toen de bouw begon op te schieten was te verwachten, zeker op basis van
het groot aantal bezoekers dat volgens Bor al naar het monument in aanbouw
kwam kijken. Bezoekers kochten de prenten misschien ter plekke als herinnering. Wie niet in de gelegenheid was om het praalgraf te komen bekijken, kon
zich met de prenten op afstand een beeld vormen. Dat het ontwerp op de prenten zou afwijken van het uiteindelijk gebouwde monument wist men toen niet.
Aan de muur gaven de prenten ook uiting aan een gevoel van nationale trots.
Willem van Oranje was als martelaar gestorven. Het iconografisch programma
van het grafmonument bracht de verworvenheden en deugden van Willem van
Oranje in beeld, maar liet ook de fundering zien waarop de Republiek was gebouwd. Zo werd Willem de grondlegger van de Republiek, de ‘vader des vaderlands’. Het grafschrift van Constantijn Huygens noemt Maurits bovendien als
betaald voor het grafmonument? De erven van Hendrik de Keyser kregen in
1623 nog een aanvullend honorarium van 6500 gulden uitbetaald, vanwege extra
werkzaamheden en ter compensatie van het verlies van een schip met marmer uit
Italië. In totaal heeft het praalgraf 34.000 gulden gekost; Ex & Scholten 2001, p. 34.
164 Zie bijvoorbeeld de afbeelding van het praalgraf verwerkt op de Lijkstatie van
prins Maurits van Jan van de Velde II (Hollstein Dutch, nr 82) en de afbeelding in
Daniël Heinsius, Laudatio funebris, invicto & excelsae memoriae principi Mauritio. Leiden,
Isaac Elzevier, 1625 of de Franse vertaling getiteld Harangue funebre faite a la memoire du
[…] prince Maurice de Nassau. Voor beide werken verleenden de Staten-Generaal een
privilege. Zie ook de kopieën van het voor- en zijaanzicht in de Architectura Moderna.
Amsterdam, Cornelis Danckerts, 1631 en 1641. De prent met het vooraanzicht van
het praalgraf werd ook opgenomen in Friedrich Spanheim, Laudatio funebris celsissimi
herois Frederici Henrici. Leiden, Elzeviriana, 1647. Het Prentenkabinet in Leiden, nu
onderdeel van de Universiteitsbibliotheek, bewaart een ongedateerde tekening van
het zijaanzicht van het grafmonument (PK-T-2691). Deze tekening (270 x 226 mm,
pen en bruine inkt, gewassen, met kwadraatnet en doorgegriffeld) heeft vermoedelijk
gediend als hulpmiddel bij de vervaardiging van de prent in de Architectura Moderna,
of een vergelijkbare kopie. Afbeeldingen van het praalgraf kwamen in de zeventiende
eeuw ook terecht op Delfts aardewerk. Zie de plaquettes van Isaac Junius van
omstreeks 1657 (Amsterdam, Rijksmuseum: BK-NM-12400-1 en 12400-2 en Delft,
Museum het Prinsenhof: LM 2126 I en II); De Loos-Haaxman 1956, p. 102; Van Dam
1991, p. 10, nr 3, en Liedtke e.a. 2001, pp 538-539, nr 149.
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28 | Johannes van Londerseel, Vogelvluchtperspectief van
Den Haag, weergegeven vanuit het noordoosten, 1614-1615,
gravure op vijf bladen met een titelstrook, 635 x 1795 mm.
Rijksdienst voor cultureel Erfgoed, AA740.

29 | Detail van het Vogelvluchtperspectief van Den Haag, aan
het strand de zeilwagen van Simon Stevin

30 | Willem van Swanenburg naar Jacques de GheynII,
Zeilwagen van Simon Stevin, gravure, 540 x 1255 mm.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.561A-C

opvolger van zijn vader. Hij zou de bijna herwonnen vrijheid verwezenlijken en
handhaven. Zo beschouwd was het monument niet alleen een eerbetoon aan
Willem, maar ook een legitimering van Maurits’ positie binnen de Republiek.
De objectieve prenten van het uiterlijk van het praalgraf hadden dus niet alleen
een documentaire functie. Zij hadden ook een propagandistische waarde, net
als de portretten van Maurits en Frederik Hendrik en de nu nog te bespreken
grote prent van Den Haag.
5.4 Den Haag in vogelvlucht
In 1614-1615 werkte Nicolaes de Clerck samen met de in Rotterdam werkzame
graveur Johannes van Londerseel (1578-1624/25) aan een prent van de stad Den
Haag. [5 28] Voor deze prent werd voor zover bekend geen privilege aangevraagd of verleend. De grote meerbladige gravure is ongesigneerd, maar wordt
toegeschreven aan Van Londerseel.165 Het betreft een voorstelling van Den
Haag in vogelvluchtperspectief, weergegeven vanuit het noordoosten. Dit betekent dat de Hofvijver rechts van het Binnenhofcomplex is gegraveerd, evenals
de Lange Voorhout met de Kloosterkerk en het huis van Johan van Oldenbarnevelt, met daarboven de tuin van paleis Noordeinde. Geheel rechts zijn de
duinen, het strand en Scheveningen afgebeeld. Links van het Binnenhof zijn de
Turfmarkt, het Spui en het Leidse Veer te zien. Op het achterplan, achter de
Sint Jacobskerk, zijn van links naar rechts de contouren van de dorpjes Westerbeek, Loosduinen, Eikenduinen en Huisduinen te ontwaren. Het perspectief
en de verhoudingen op de prent kloppen niet, maar de stoffering maakt de
afbeelding tot een echt ‘kijkobject’.166 Er zijn waterputten op het Voorhout ge165 Zie Hollstein Dutch, J. van Londerseel, nr 74; Van ’t Hoff 1955, pp 106-107
en Dumas 1991, p. 52, noot 18. Over Van Londerseel zie Bredius 1915-1922, pp 15941598 en M. Sellink in Dictionary of Art 1996, dl 19, pp 563-564. Voor de overgeleverde
exemplaren van de prent zie bijlage 7.
166 Zie bijvoorbeeld de afwijkende schaal van de gebouwen ten opzichte van elkaar.
De bruggen rechts van het Leprooshuis en die tussen de Hout- en Turfmarkt zijn vele
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graveerd en kanonnen voor de Kloosterkerk. Die kerk werd sinds 1589 als gieterij voor geschut gebruikt. In de Hoge Nieuwstraat staan verschillende wagens.
Middenvoor praat een groepje mensen en rijden vier personen in paard en wagen de stad uit. Tussen Den Haag en Scheveningen kunnen we het galgenveld
zien. Er staan ook enkele molens. Op de velden graast het vee en in de duinen
bij Scheveningen wordt gejaagd. Rechts van de kerk van Scheveningen is bij
de zee zelfs de zeilwagen te ontwaren die de wiskundige en ingenieur Simon
Stevin ontwierp voor Maurits.167 [5 29,30] Maurits maakte zijn eerste tochten
met de zeilwagen in mei 1602 in gezelschap van 27 gasten, onder wie zijn broer
Frederik Hendrik, Ulrich van Hollstein (de broer van de Deense koning), de
Franse ambassadeur en Franscesco de Mendoza, de legeraanvoerder van Filips
II die tijdens de Slag bij Nieuwpoort gevangen was genomen.
De prent van Den Haag was vanwege haar hoogte en breedte zeker bedoeld
om aan de muur te hangen. Ze is gedrukt op maar liefst vijf bladen en meet in
totaal 530 x 1795 mm. Een afzonderlijke strook in vier delen met een hoogte van
105 mm geeft de prent haar titel: Haga Comitis Curia Holland, Sedes Ordd. Gen.
Belgij Foed et Pr Maurity Nassovij, Anno 1615. Op de titelstrook zijn van links naar
rechts de wapenschilden afgebeeld van Holland, de Generaliteit, Maurits en
Den Haag. Het wapen van Holland wordt vastgehouden door Sapientia (Wijsheid) en Justitia (Rechtvaardigheid). De twee middelste wapenschilden worden
door vier putti gedragen en het schild van de stad Den Haag is in handen van
Fama (Faam) en Fortitudo (Kracht/Moed).
De prent werd gepubliceerd met een begeleidende boekdruktekst. De tekst
- in tien kolommen met elk een hoogte van ca. 100 mm - geeft een beschrijving van de stad Den Haag en bevat een legenda met de verklaring van de 28
nummers die in de voorstelling zijn gegraveerd. De klant kon kiezen tussen een
Latijnse of Nederlandse beschrijving. [5 31] Mogelijk was Nicolaes de Clerck
de auteur en vertaler van de teksten, maar in ieder geval coördineerde hij de
productie ervan.168 De Latijnse beschrijving werd in eerste instantie gedrukt
met een foutief colofon: ‘Delphis, Ex Officinâ Nicolai de Clerck. Anno CIƆ.

malen te groot weergegeven; Dumas 1991, p. 17.
167 In 1603 gaven Henrick van Haestens en Christoffel van Sichem een prent
uit van de zeilwagen, gegraveerd door Willem van Swanenburgh naar ontwerp
van Jacques de Gheyn II en met een begeleidende tekst van Hugo de Groot; New
Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 172. Zie ook Eijffinger 1979, pp 254-267; Eijffinger
1981b, pp 45-51 en Luijten e.a. 1993, pp 533-536, nr 209.
168 De boekdruktekst bij de Inname van Breda van Bartholomeus Dolendo
was in zijn geheel gebaseerd op het geschiedwerk van Emanuel van Meteren. De
beschrijving van Den Haag is samengesteld uit meer dan één bron. In het begin van
de tekst wordt verwezen naar Hadrianus Junius’ Batavia. Delft, J. Andriesz, 1609, fol.
F4r-F4v. Zie ook Junius/De Glas 2011, pp 366-368. Andere tekstdelen komen uit de
Laurencrans van Jan Jansz Orlers van 1610, fol. A3v-A4r en de Beschryvinghe van alle
de Nederlanden van Lodovico Guicciardini, in de bewerking van Petrus Montanus.
Amsterdam, W.J. Blaeu, 1612, fol. V3r-V4r.



31 | Beschrijving in het Latijn bij het Vogelvluchtperspectief
van Den Haag, a) de eerste kolom met initiaal H en b) de
laatste kolom met colofon. Stockholm, KB, KoB DelaG
Stö.f. 162
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IƆ.XV [M.D.XV ofwel 1515].169 Tijdens het drukproces werd een wijziging in
het zetsel aangebracht om deze fout te herstellen.170 De Nederlandse tekst is
alleen bekend zonder colofon.171
Aan de hand van de gebruikte ornamenten kunnen we vaststellen dat Nicolaes de Clerck de Latijnse tekst liet drukken bij zijn Delftse collega Jan Andriesz Cloeting.172 Voor de Nederlandse tekst werd echter gebruik gemaakt van
de diensten van de Rotterdamse boekdrukker Mathijs Bastiaensz, die ook de
teksten drukte voor het verzameld werk van Johannes Sleydanus in 1612 en het
Tooneel der keyseren ende coningen in 1615.173
Johannes Janssonius
Het vogelvluchtperspectief van Den Haag werd vervaardigd en uitgegeven in
samenwerkingsverband. Naast De Clerck en Van Londerseel was ook de Amsterdamse cartograaf en uitgever Johannes Janssonius (1588-1664) erbij betrokken. Hoe en wanneer is niet duidelijk. Zijn naam staat op alle bekende exemplaren van de prent in de linkeronderhoek van het tweede blad, als ware hij de
uitgever van de prent (‘Amstelodami Excudebat Joannes Jansonius’). Op het
eerste blad van de prent is echter een cartouche gegraveerd met een opdracht op
naam van De Clerck en Van Londerseel. Zij moeten de initiatiefnemers voor de
prent zijn geweest. Mogelijk hebben zij de prent - vanwege haar afmetingen - bij
Janssonius laten drukken en/of hebben ze bij hem financiële steun gekregen.
Janssonius kan zijn naam ook later hebben toegevoegd, als hij de koperplaten
169 Voor een exemplaar van deze beschrijving zie Den Haag, GA: gr. B 365 t/m 368.
170 Voor dit exemplaar met het colofon ‘Delphis, Ex Officinâ Nicolai de Clerck.
Anno CIƆ.IƆ.CXV’ [M.D.CXV ofwel 1615] zie Stockholm, KB: KoB DelaG Stö.f.
162. Met dank aan Greger Bergvall.
171 Voor een exemplaar van de Nederlandse beschrijving zie Den Haag, GA:
gr. B 361 t/m 364. Gezien de afmetingen van het blad met de laatste kolom tekst
(in vergelijking met de andere delen van de beschrijving) en de fleurons aan de
onderzijde van de bladen, denk ik niet dat het colofon bij dit exemplaar is afgesneden.
172 De beschadigde initiaal H aan het begin van de Latijnse tekst komt voor
in verschillende werken die door Cloeting werden gedrukt: Sébastien Michaëlis,
Confessie ofte belijdenisse van Lowijs Gaufridi priester tot Marseylle, 1612 (Den Haag, KB:
KW Pflt 2034); David Pareus, Vrede-schrift, tot vereeniginge der evangelischer kercken,
1615 (Gent, UB: Bib. Meul. 001409); Twee placaten des conings van Groot-Britannien,
[1621] (Den Haag, KB: KW Pflt 3159a) en Jacques Linsay, Cort verhael vande reyse der
Nederlandsche soldaten, die anno 1616 na Venetien zijn ghereyst, 1622 (Den Haag, KB: KW
Pflt 3291).
173 De beschadigde initiaal S aan het begin van de Nederlandse tekst komt ook
voor de III Boecken van de vier monarchien en andere werken van Johan Sleydanus van
1612 en in het Tooneel der keyseren ende coningen van 1615. Vergelijk ook de initialen in
andere werken gedrukt door Bastiaensz: Copie. Van Sekeren brief eertijts gheschreeven
van Iacobo Arminio aen Gellium Snecanum, [1610] (Den Haag, KB: KW Pflt 1784) en
Theologische verhandelinghe over twee poincten […] tusschen Guilhelmus Amesius ende
Nicolaus Grevinchovinum, 1615 (Den Haag, KB: KW Pflt 2203a).
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verwierf en een heruitgave verzorgde.174 In Amsterdam verschenen in de eerste
helft van de zeventiende eeuw - voornamelijk tijdens het Twaalfjarig Bestand veel stadsgezichten van allerlei steden in binnen- en buitenland.175 Tegen deze
achtergrond is het niet ondenkbaar dat Janssonius belangstelling had voor de
prent van Den Haag.
Dedicatie en presentatie
In de cartouche wordt de ‘Curiae Hollandiae, sive Hagae Comitis delineationem’ door Nicolaes de Clerck en Johannes van Londerseel opgedragen aan de
Staten van Holland en West-Friesland en aan de burgemeesters en vroedschap
van de stad Den Haag. Van een beloning van de Staten van Holland voor deze
prent is niets gebleken. Van de stad Den Haag kregen De Clerck en Londerseel
in 1614 het verhoudingsgewijs bescheiden bedrag van 18 gulden.176
Voor de stad was het vogelvluchtperspectief van De Clerck en Londerseel een
prima prent om haar bekendheid in binnen- en buitenland te vergroten. Ook
stadsgezichten werden gebruikt als diplomatiek geschenk.177 De prent van Den
Haag ondersteunde het beeld dat de stad wilde uitdragen, namelijk dat zij het
regeringscentrum van de Republiek was, de zetel van de Staten-Generaal en de
plaats waar Maurits resideerde. Het Binnenhof is niet toevallig in het midden
van de prent geplaatst. Het Hof was het symbool van de soevereiniteit van
de Republiek. Om dezelfde redenen graveerde de Haagse graveur Hendrick
Hondius in 1598 zijn Gezicht op de Vijverberg in Den Haag (240 x 470 mm) naar
het ontwerp van een schilderij van Gillis van Saen. De prent werd met privilege
uitgegeven en opgedragen aan de Staten-Generaal.178 In 1621 volgde het Gezicht
op het Binnenhof en de Hofvijver (434 x 1245 mm) van Simon Frisius naar ontwerp
van Hondius.179
174 De koperplaten worden niet genoemd in de documentatie over de verkoop en
veiling van de koperplaten van Nicolaes de Clerck in 1624 en 1626. Ze worden ook
niet herkenbaar beschreven in de inventaris van Johannes van Londerseel die in 1625
werd opgesteld; Rotterdam, SA: Weeskamer: toegang 16, inv. 405, 7 jan. 1625, pp 653671. Zie ook Bredius 1915-1922, pp 1594-1598.
175 Van ’t Hoff 1955.
176 Den Haag, GA: Oud-Archief, Rekeningen van de thesaurier J. Heerman
(28e rekening 1614, afgehoord 19 nov. 1615): toegang 0350-01, inv. 1212, fol. 299v-300r.
De Clerck en Van Londerseel worden in deze rekening aangeduid als ‘plaetsnijders
tot Delft’, op grond waarvan wordt gezegd dat Londerseel in 1614 in Delft woonde.
Hiervoor zijn verder echter geen aanwijzingen. In juli 1614 verkocht Londerseel
een huis en erf aan de Westzijde van de Weste Wagenstraat in Rotterdam. Dat was
in zijn bezit vanaf november 1610. In februari 1613 kocht hij een huis aan ’t Hooft
(de Spaansche Kade) in Rotterdam. Dat verkocht hij pas in juni 1622. Zie hierover
Alting Mees 1913, p. 243.
177 In 1612 schonken ambassadeurs namens de Staten-Generaal een panorama
van Amsterdam aan de sultan van Turkije; Van ’t Hoff 1955, p. 94.
178 New Hollstein Dutch, H. Hondius, nr 42.
179 New Hollstein Dutch, S. Frisius, nr 95; Orenstein 1996, pp 177-178, nr 72;
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32 | Jacques de Gheyn II, Vogelvluchtperspectief van
Den Haag, 1598, gravure, 385 x 546 mm. Amsterdam,
Rijksmuseum, RP-P-1938-476

33 | Anoniem naar ontwerp van Cornelis Bos en Jurifaes
van Harn, Plattegrond van Den Haag, 1616, ets en gravure,
1240 x 1500 mm, reproductie Vereeniging ‘die Haghe’ voor
de heer A.J. Servaas van Rooijen. Den Haag, GA, z.gr.
0007A
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Mogelijk hadden De Clerck en Van Londerseel op meer en hogere beloningen gehoopt dan de 18 gulden van de stad Den Haag. In 1598 had de stad aan
Jacques de Gheyn II nog 200 gulden betaald voor een ‘vogelvluchtplattegrond’
van Den Haag (385 x 546 mm). [5 32] Die prent was gemaakt in opdracht van
de burgemeesters van de stad.180 In 1616 verscheen een plattegrond van Den
Haag op zes bladen (1240 x 1500 mm), gegraveerd naar ontwerp van Cornelis
Bos en Jurifaes Jacobsz van Harn. [5 33] De Staten-Generaal verleenden Bos
en Van Harn een privilege voor hun kaart en beloonden ze voor de aanbieding
ervan met een bedrag van 200 gulden. De stad Den Haag betaalde voor twee
exemplaren nog eens 50 gulden.181
De plattegrond van Bos en Harn was overigens een serieuze concurrent voor
de verkoop van het vogelvluchtperspectief van Johannes van Londerseel. De
prent verscheen slechts korte tijd later, met een privilege. Dat gaf de prent niet
alleen bescherming maar ook prestige en - in tegenstelling tot het vogelvluchtperspectief - was de kaart topografisch zeer correct en up-to-date. Op de prent
van Bos en Harn waren zelfs de rechte vaarten afgebeeld die onderdeel waren
van de vlak na 1616 voltooide grachtensingel van Den Haag. Misschien werd
het vogelvluchtperspectief van Van Londerseel vanwege deze concurrent aangepast. Van het middelste blad van de prent bestaat in ieder geval een latere
staat waarop onder meer de West- en de Zuid-Singelgracht zijn ingetekend.182
De prent van De Clerck en van Van Londerseel moest het echter vooral hebben
van de charme om de stad driedimensionaal te aanschouwen, niet van zijn topografische en technische juistheid.
Tot zover de prenten met een politieke lading in het fonds van Nicolaes de
Clerck. Deze prenten verschenen tot eer en meerdere glorie van Maurits van
Nassau, het huis Nassau, Holland en de Republiek en werden niet zelden ondersteund met een privilege of een financiële beloning. Binnen de Republiek
Dumas 1991, pp 649-654, nr 59 en Orenstein 1990.
180 New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 212; Van Biema 1912, p. 61; Dumas
1991, pp 384-385, 388, noot 30 en Zandvliet 2000, pp 286-287, nr 140. De prent
heeft sterke trekken van een plattegrond, maar de suggestie wordt gewekt dat je als
toeschouwer over de stad kijkt. De prent was bedoeld als illustratie voor een nog te
verschijnen kroniek van Holland die uiteindelijk nooit werd gepubliceerd.
181 Resolutiën b, dl 2, p. 598, nr 216; Van Biema 1912, p. 159; Van ’t Hoff 1955, p.
107; Hollstein Dutch, C.J. Visscher, nr 133; Orenstein 1996, pp 104-105, pp 189-190, nr
286 en Zandvliet 2000, pp 289-291, nr 142. De prent is bekend met de uitgeversnaam
van Claes Jansz Visscher en de naam van Hendrick Hondius.
182 Zie ook Dumas 1991, p. 52, noot 18. Op de latere staat van het middelste blad
staat ook de Waterbrug, evenals de Zustermolen. De toren van de St Jorisdoelen werd
verhoogd en op de voorgrond is een drijver met zweep gegraveerd, naast de door twee
paarden voortgetrokken kar. Van de gelegenheid werd geen gebruik gemaakt om de
Mauritstoren aan te passen. De toren is afgebeeld zonder het observatorium op het
dak, ofschoon dat al geplaatst was toen de prent in 1614-1615 werd uitgegeven. Voor
exemplaren van de eerste en latere staat van de prent verwijs ik naar bijlage 7.
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gaven de prenten uiting aan een groeiend zelfbewustzijn. Het huis Nassau,
Maurits, Willem van Oranje, het praalgraf in Delft en het Binnenhof in Den
Haag ontwikkelden zich tot symbolen van ‘nationale eenheid’. Met beschrijvingen in het Latijn waren de wandkaart en het vogelvluchtperspectief van
Den Haag ook geschikt om de Republiek internationaal aanzien te geven. Aan
binnenlandse onenigheden brandde De Clerck zijn vingers niet. De politieke prenten in zijn fonds namen geen stelling in de bestandsbesprekingen en
droegen geen mening uit over de religieuze beroering in de Republiek tussen
remonstranten en contraremonstranten.
In dit hoofdstuk hebben we opnieuw gezien op welke manier het boek- en
prentbedrijf met elkaar verbonden konden zijn. Als tekst en beeld moesten
worden gecombineerd, waren het boek- en prentbedrijf van elkaar afhankelijk
en moest er worden samengewerkt tussen uitgevers, financiers, graveurs, schrijvers en dichters, plaatdrukkers en boekdrukkers. Voor de wandkaart met de
genealogie van Nassau en de wapenfeiten van Maurits, de Inname van Breda en
de prent van Den Haag werden versregels en beschrijvingen in boekdruk vervaardigd. De versregels en beschrijvingen werden op aparte bladen toegevoegd
of gedrukt op hetzelfde blad als de prent. Verder bleek opnieuw hoe prenten op
meerdere manieren konden worden uitgegeven. De onderdelen van de wandkaart werden ook als losse prentreeks verspreid of als zelfstandige historieprent
uitgegeven. Als boekillustraties waren zij het uitgangspunt voor de Nassausche
Laurencrans en de Généalogie des illustres comtes de Nassau van Jan Jansz Orlers.



